
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Segunda e Terça-Feira, 13 e 14 de Março de 2023. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Construção Civil impulsiona mercado em Caraguatatuba e 222 alvarás já foram 

emitidos somente em 2023 

Caraguatatuba 

Segunda audiência pública para adequação do Plano Diretor de Caraguatatuba 

será nesta quarta-feira 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba inicia semana com 89 vagas de emprego 

Caraguatatuba 

Atletas de Caraguatatuba conquistam 12 medalhas na Copa Paulínia de Bicicross 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza 2ª audiência pública para adequação do Plano Diretor 

nesta quarta-feira 

Caraguatatuba 

Unidades de Saúde intensificam coleta de preventivo no mês da mulher com 

horário estendido e aos finais de semana em Caraguatatuba 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Hospital Regional do Litoral Norte abre 11 vagas com salários de até R$ 4,8 mil 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem mais de 80 vagas de emprego 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Mantém Ações De Fiscalização No Final De Semana 

Caraguatatuba 

Queixas Financeiras E De Internet Marcam Balanço De Fevereiro Do Procon De 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

PAT De Caraguatatuba Inicia Semana Com 89 Vagas De Emprego 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/construcao-civil-impulsiona-mercado-em-caraguatatuba-e-222-alvaras-ja-foram-emitidos-somente-em-2023/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/construcao-civil-impulsiona-mercado-em-caraguatatuba-e-222-alvaras-ja-foram-emitidos-somente-em-2023/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/segunda-audiencia-publica-para-adequacao-do-plano-diretor-de-caraguatatuba-sera-nesta-quarta-feira/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/segunda-audiencia-publica-para-adequacao-do-plano-diretor-de-caraguatatuba-sera-nesta-quarta-feira/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/pat-de-caraguatatuba-inicia-semana-com-89-vagas-de-emprego/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/atletas-de-caraguatatuba-conquistam-12-medalhas-na-copa-paulinia-de-bicicross/
https://radarlitoral.com.br/noticias/21495/caraguatatuba-realiza-2%EF%BF%BD-audiencia-publica-para-adequacao-do-plano-diretor-nesta-quarta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/21495/caraguatatuba-realiza-2%EF%BF%BD-audiencia-publica-para-adequacao-do-plano-diretor-nesta-quarta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/21496/unidades-de-saude-intensificam-coleta-de-preventivo-no-mes-da-mulher-com-horario-estendido-e-aos-finais-de-semana-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/21496/unidades-de-saude-intensificam-coleta-de-preventivo-no-mes-da-mulher-com-horario-estendido-e-aos-finais-de-semana-em-caraguatatuba
https://novaimprensa.com/2023/03/hospital-regional-litoral-norte-vagas.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/pat-de-caraguatatuba-tem-mais-de-80-vagas-de-emprego-1.415301
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-mantem-acoes-de-fiscalizacao-no-final-de-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/queixas-financeiras-e-de-internet-marcam-balanco-de-fevereiro-do-procon-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/queixas-financeiras-e-de-internet-marcam-balanco-de-fevereiro-do-procon-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/pat-de-caraguatatuba-inicia-semana-com-89-vagas-de-emprego


 

 
 

Caraguatatuba 

Segunda Audiência Pública Para Adequação Do Plano Diretor De Caraguatatuba 

Será Nesta Quarta-Feira 

Caraguatatuba 

Atletas De Caraguatatuba Conquistam 12 Medalhas Na Copa Paulínia De 

Bicicross 

Caraguatatuba 

Dupla De Caraguatatuba É Destaque Na 1ª Etapa Do Circuito Brasileiro De Vôlei 

De Praia 

Caraguatatuba 

Secretaria De Saúde E UBS Jaraguazinho Reduzem Atendimento Na Sexta-Feira 

Devido Manutenção Elétrica Da EDP 

Caraguatatuba 

Eleição Do Conselho Municipal De Saneamento Básico De Caraguá É Nesta 

Quarta-Feira 

Caraguatatuba 

Sebrae Móvel Continua Com Atendimento Nos Bairros De Caraguatatuba Para 

Atender Comerciantes 

Caraguatatuba 

Unidades De Saúde Intensificam Coleta De Preventivo No Mês Da Mulher Com 

Horário Estendido E Aos Finais De Semana 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeito E Vereadores Vistoriam Obras Contra Enchentes Na Região Sul De 

Caraguatatuba 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba mantém ações de fiscalização no final de semana 

Caraguatatuba 

Queixas financeiras e de internet marcam balanço de fevereiro do Procon de 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba inicia semana com 89 vagas de emprego 

Caraguatatuba 

Segunda audiência pública para adequação do Plano Diretor de Caraguatatuba será nesta 

quarta-feira 

Caraguatatuba 

Atletas de Caraguatatuba conquistam 12 medalhas na Copa Paulínia de Bicicross 

Caraguatatuba 

Dupla de Caraguatatuba é destaque na 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/segunda-audiencia-publica-para-adequacao-do-plano-diretor-de-caraguatatuba-sera-nesta-quarta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/segunda-audiencia-publica-para-adequacao-do-plano-diretor-de-caraguatatuba-sera-nesta-quarta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/atletas-de-caraguatatuba-conquistam-12-medalhas-na-copa-paulinia-de-bicicross
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/atletas-de-caraguatatuba-conquistam-12-medalhas-na-copa-paulinia-de-bicicross
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/dupla-de-caraguatatuba-e-destaque-na-1a-etapa-do-circuito-brasileiro-de-volei-de-praia
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/dupla-de-caraguatatuba-e-destaque-na-1a-etapa-do-circuito-brasileiro-de-volei-de-praia
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-saude-e-ubs-jaraguazinho-reduzem-atendimento-na-sexta-feira-devido-manutencao-eletrica-da-edp
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-saude-e-ubs-jaraguazinho-reduzem-atendimento-na-sexta-feira-devido-manutencao-eletrica-da-edp
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/eleicao-do-conselho-municipal-de-saneamento-basico-de-caragua-e-nesta-quarta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/eleicao-do-conselho-municipal-de-saneamento-basico-de-caragua-e-nesta-quarta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/sebrae-movel-continua-com-atendimento-nos-bairros-de-caraguatatuba-para-atender-comerciantes
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/sebrae-movel-continua-com-atendimento-nos-bairros-de-caraguatatuba-para-atender-comerciantes
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/unidades-de-saude-intensificam-coleta-de-preventivo-no-mes-da-mulher-com-horario-estendido-e-aos-finais-de-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/unidades-de-saude-intensificam-coleta-de-preventivo-no-mes-da-mulher-com-horario-estendido-e-aos-finais-de-semana
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeito-e-vereadores-vistoriam-obras-contra-enchentes-na-regiao-sul-de-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeito-e-vereadores-vistoriam-obras-contra-enchentes-na-regiao-sul-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-mantem-acoes-de-fiscalizacao-no-final-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2023/03/queixas-financeiras-e-de-internet-marcam-balanco-de-fevereiro-do-procon-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2023/03/queixas-financeiras-e-de-internet-marcam-balanco-de-fevereiro-do-procon-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2023/03/pat-de-caraguatatuba-inicia-semana-com-89-vagas-de-emprego/
https://falacaragua.com.br/2023/03/segunda-audiencia-publica-para-adequacao-do-plano-diretor-de-caraguatatuba-sera-nesta-quarta-feira/
https://falacaragua.com.br/2023/03/segunda-audiencia-publica-para-adequacao-do-plano-diretor-de-caraguatatuba-sera-nesta-quarta-feira/
https://falacaragua.com.br/2023/03/atletas-de-caraguatatuba-conquistam-12-medalhas-na-copa-paulinia-de-bicicross/
https://falacaragua.com.br/2023/03/dupla-de-caraguatatuba-e-destaque-na-1a-etapa-do-circuito-brasileiro-de-volei-de-praia/


 

 
 

Caraguatatuba 

Secretaria de Saúde e UBS Jaraguazinho reduzem atendimento na sexta-feira devido 

manutenção elétrica da EDP 

Caraguatatuba 

Eleição do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Caraguá é nesta quarta-feira 

Caraguatatuba 

Unidades de Saúde intensificam coleta de preventivo no mês da mulher com horário 

estendido e aos finais de semana 

Caraguatatuba 

Sebrae Móvel continua com atendimento nos bairros de Caraguatatuba para atender 

comerciantes 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Mercado econômico em caraguá é impulsionado pelo setor da construção civil 

com 222 alvarás emitidos em 2023 

Caraguatatuba 

Obras contra enchentes em caraguá chega na ordem de 50 milhões em 

investimentos com a Desenvolve Sp 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

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

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Prefeito e vereadores vistoriam obras contra enchentes na região sul de 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Segunda audiência pública para adequação do Plano Diretor de Caraguatatuba 

será nesta quarta (15) 

Caraguatatuba 

Unidades de Saúde intensificam coleta de preventivo no mês da mulher em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

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

em 2023 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre inscrições para Campeonatos de Futebol 50 Anos e Futsal 

Feminino 

Caraguatatuba 

PAT Caraguatatuba com 89 vagas de emprego 

 

https://falacaragua.com.br/2023/03/secretaria-de-saude-e-ubs-jaraguazinho-reduzem-atendimento-na-sexta-feira-devido-manutencao-eletrica-da-edp/
https://falacaragua.com.br/2023/03/secretaria-de-saude-e-ubs-jaraguazinho-reduzem-atendimento-na-sexta-feira-devido-manutencao-eletrica-da-edp/
https://falacaragua.com.br/2023/03/eleicao-do-conselho-municipal-de-saneamento-basico-de-caragua-e-nesta-quarta-feira/
https://falacaragua.com.br/2023/03/unidades-de-saude-intensificam-coleta-de-preventivo-no-mes-da-mulher-com-horario-estendido-e-aos-finais-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2023/03/unidades-de-saude-intensificam-coleta-de-preventivo-no-mes-da-mulher-com-horario-estendido-e-aos-finais-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2023/03/sebrae-movel-continua-com-atendimento-nos-bairros-de-caraguatatuba-para-atender-comerciantes/
https://falacaragua.com.br/2023/03/sebrae-movel-continua-com-atendimento-nos-bairros-de-caraguatatuba-para-atender-comerciantes/
https://www.litoralempauta.com.br/mercado-economico-em-caragua-e-impulsionado-pelo-setor-da-construcao-civil-com-222-alvaras-emitidos-em-2023/
https://www.litoralempauta.com.br/mercado-economico-em-caragua-e-impulsionado-pelo-setor-da-construcao-civil-com-222-alvaras-emitidos-em-2023/
https://www.litoralempauta.com.br/obras-contra-enchente-em-caragua-chega-na-ordem-de-r-50-milhoes-em-investimentos-com-a-desenvolve-sp/
https://www.litoralempauta.com.br/obras-contra-enchente-em-caragua-chega-na-ordem-de-r-50-milhoes-em-investimentos-com-a-desenvolve-sp/
https://diariocaicara.com.br/desconto-de-10-no-pagamento-a-vista-do-iptu-vence-dia-20-de-marco-em-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/desconto-de-10-no-pagamento-a-vista-do-iptu-vence-dia-20-de-marco-em-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/prefeito-e-vereadores-vistoriam-obras-contra-enchentes-na-regiao-sul-de-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/prefeito-e-vereadores-vistoriam-obras-contra-enchentes-na-regiao-sul-de-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/segunda-audiencia-publica-para-adequacao-do-plano-diretor-de-caraguatatuba-sera-nesta-quarta-15/
https://diariocaicara.com.br/segunda-audiencia-publica-para-adequacao-do-plano-diretor-de-caraguatatuba-sera-nesta-quarta-15/
https://diariocaicara.com.br/unidades-de-saude-intensificam-coleta-de-preventivo-no-mes-da-mulher-em-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/unidades-de-saude-intensificam-coleta-de-preventivo-no-mes-da-mulher-em-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/construcao-civil-impulsiona-mercado-em-caragua-e-222-alvaras-ja-foram-emitidos-em-2023/
https://diariocaicara.com.br/construcao-civil-impulsiona-mercado-em-caragua-e-222-alvaras-ja-foram-emitidos-em-2023/
https://diariocaicara.com.br/caraguatatuba-abre-inscricoes-para-campeonatos-de-futebol-50-anos-e-futsal-feminino/
https://diariocaicara.com.br/caraguatatuba-abre-inscricoes-para-campeonatos-de-futebol-50-anos-e-futsal-feminino/
https://diariocaicara.com.br/pat-caraguatatuba-com-89-vagas-de-emprego/


 

 
 

Band Vale 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba inicia semana com 89 vagas de emprego 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Unidades de Saúde de Caraguatatuba intensificam coleta de preventivo no mês da 

mulher com horário estendido e aos finais de semana 

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Prefeitura insere novos endereços com direito ao saque calamidade do FGTS 

 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

Unidades de Saúde de Caraguatatuba intensificam coleta de preventivo no mês da 

mulher com horário estendido e aos finais de semana 

 

A voz do Litoral 

Caraguatatuba 

PREFEITURA INSERE NOVOS ENDEREÇOS COM DIREITO AO SAQUE CALAMIDADE 

DO FGTS 

 

Band Vale 

Band Cidade 2ª Edição 

Polêmica, revisão do plano diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/pat-caragua-emprego-16588739
https://agazetarm.com.br/2023/03/unidades-de-saude-de-caraguatatuba-intensificam-coleta-de-preventivo-no-mes-da-mulher-com-horario-estendido-e-aos-finais-de-semana/
https://agazetarm.com.br/2023/03/unidades-de-saude-de-caraguatatuba-intensificam-coleta-de-preventivo-no-mes-da-mulher-com-horario-estendido-e-aos-finais-de-semana/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/prefeitura-insere-novos-enderecos-com-direito-ao-saque-calamidade-do-fgts
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10710/nidades-de-saude-de-caraguatatuba-intensificam-col/
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10710/nidades-de-saude-de-caraguatatuba-intensificam-col/
https://jornalvozdolitoral.com/prefeitura-insere-novos-enderecos-com-direito-ao-saque-calamidade-do-fgts/
https://jornalvozdolitoral.com/prefeitura-insere-novos-enderecos-com-direito-ao-saque-calamidade-do-fgts/
https://www.dropbox.com/s/asfji4n29m2157y/13%2003%202023%20-%20Pol%C3%AAmica%2C%20revis%C3%A3o%20do%20plano%20diretor%20-%20Band%20Cidade%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0


 

 
 

Clipping de Notícias: 13/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Construção Civil impulsiona mercado em Caraguatatuba e 222 alvarás 

já foram emitidos somente em 2023 

 

 
 

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, 

que 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 13/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Segunda audiência pública para adequação do Plano Diretor de 

Caraguatatuba será nesta quarta-feira 

 

 
 

A segunda discussão para revisão e adequação do 

Plano Diretor de Caraguatatuba ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

do Litoral Norte ocorre na próxima quarta-feira (15/3), 

a partir das 18h, na Câmara Municipal. 

Na ocasião, haverá explanação do Projeto de Lei Complementar 01/21, 

de autoria do Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 42, 

de 24 de novembro de 2011 (Plano Diretor Municipal) e dá outras providências. 

Servidores da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 

da Prefeitura de Caraguatatuba estarão presentes para informações 

e esclarecimentos sobre o projeto, além de tirar dúvidas dos vereadores 

e da população. 

Para consultar o projeto e seus anexos na íntegra, 

basta clicar no link: 

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

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 

www.camaracaragua.sp.gov.br. 

O projeto 

Em fevereiro de 2019, a Administração Municipal iniciou uma consulta pública 

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


 

 
 

sobre a adequação do Plano Diretor ao Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Litoral Norte. 

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/SLN 

O Decreto Estadual nº 62.913/2017 trata do Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Setor do Litoral Norte, 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 Zoneamento Ecológico-Econômico 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 ora no Zoneamento Terrestre, ora no Zoneamento Marinho, 

ou ainda em ambos, nos municípios de Caraguatatuba, São Sebastião, 

Ilhabela e Ubatuba. 

Serviço: 

Audiência Pública para adequação do Plano Diretor de Caraguatatub 

ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

Datas: 15 de março de 2023 

Horário: 18h 

Local: Teatro Mário Covas (Avenida Goiás, 187–Indaiá) 
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PAT de Caraguatatuba inicia semana com 89 vagas de emprego 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) 

de Caraguatatuba está com 89 oportunidades 

de emprego nesta segunda-feira (13). 

Destaque para cinco vagas de auxiliar de cozinha e de manutenção predial, 

quatro de balconista de padaria e de padeiro e três de empregada doméstica. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. 

É importante que o candidato acesse o link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/ 

para conferir os critérios. 

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

CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT 

na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

ajudante de cozinha em quiosque; assistente comercial; assistente fiscal/contábil; 

atendente de lanchonete; auxiliar de almoxarifado; auxiliar de cozinha; auxiliar de 

limpeza; auxiliar de limpeza residencial; auxiliar de manutenção predial; auxiliar 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/


 

 
 

de manutenção predial (mei); auxiliar de manutenção predial; auxiliar de 

mecânico; auxiliar de padeiro; balconista de padaria; caseiro; chapeiro; consultor 

comercial (sdr); consultor de vendas; cozinheiro; eletricista; empregada doméstica; 

empregada doméstica nos serviços gerais; garçom; gerente de supermercado; 

governanta de hotel; instalador de som e acessórios de veículos; instrutor de 

cursos; jardineiro piscineiro; lavador de automóveis; líder de vendas externo; 

manobrista; mecânico alinhador; mecânico de manutenção (setor saneamento); 

mecânico de motos; mecânico diesel; motorista de caminhão; motorista de 

caminhão em loja de materiais de construção; motorista de guincho; motorista 

entregador; nutricionista; operador de produção; operador de serviço ao cliente 

(osc); operador de telemarketing ativo; padeiro confeiteiro; padeiro/confeiteiro; 

pedagogo; pós-estágio/ jovem aprendiz na área administrativa; recepcionista de 

hotel; repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; supervisor 

operacional júnior; técnico de informática (estágio); técnico externo de 

informática; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; vendedor de 

materiais de construção e madeiras; vendedor 
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Atletas de Caraguatatuba conquistam 12 medalhas na Copa Paulínia de 

Bicicross 

 

 
 

Pilotos da Associação Caraguatatubense de Ciclismo BMX faturam 12 medalhas 

na 1ª Etapa da Copa Paulínia de Bicicross. 

A competição reuniu 188 atletas de todas as regiões do Estado de São Paulo 

no último domingo (12/3), na pista do Poliesportivo do Monte Alegre, em Paulínia. 

A equipe voltou para casa com uma medalha de ouro, duas de prata 

e quatro de bronze, além de dois 4º lugares, três 5º lugares e um 7º lugar. 

As disputas ocorreram nas categorias Novatos 

(até 06 anos, 7/8 anos, 9/10 anos, 11/12 anos, 13/14 anos, 15/16 anos, 

17/29 anos, 30/39 anos e acima de 40 anos), 

Expert (até 06 anos, 7/8 anos, 9/10 anos, 11/12 anos, 13/14 ano, 

15/16 anos, 17/29 anos, 30/39 anos, acima de 40 anos e Especial PCD), 

Cruiser (até 16 anos, 17/29 anos, 30/39 anos, 40/49 anos, 

acima de 50 a anose MTB X), 

Championship (Júnior Men, Elite Men e Elite Women) 

e Pré Bike (Boys e Girls até 4 anos). 

“A prova serviu como preparação da 1° Etapa do Campeonato Paulista, 

que será realizada no próximo domingo, dia 19, em Paulínia também”, 

explicou o técnico da Associação Caraguatatubense de Ciclismo BMX, 

técnico, Jefferson Ramos Rodrigues. 

A Associação Caraguatatubense de Ciclismo BMX conta com o apoio da Prefeitura 



 

 
 

de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação (Secer). 

Resultados da 1ª Etapa da Copa Paulínia de Bicicross 

Cruiser 35/39 anos: Alessandro Castilho–campeão 

Cruiser 50/54: Alencar Soares (DI)–vice-campeão 

Boys 10 anos: Matheus Cardoso–vice-campeão 

Girls 13/14: Nayla Lopes Rodrigues–3ª colocação 

PCD até 16 anos: Raphael Lambertini Teles–3ª colocação 

Man 40+: Eugênio de Castilho–3ª colocação 

Cruiser 17/29 anos: Pedro Henrique Barbosa–3ª colocação 

Cruiser 40/49 anos: Jefferson Rodrigues–4ª colocação 

Boys 7/8 anos: Lorenzo Resende–5ª colocação 

Girls 11/12 – Ana Julia Brandt–5ª colocação. 

Cruiser 40/49 anos: Nilton Mol de Freitas–5ª colocação 

Boys 7/8 anos: Bryan Santos (Sonic)–7ª colocação 
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Caraguatatuba realiza 2ª audiência pública para adequação do Plano 

Diretor nesta quarta-feira 

 

 
 

A segunda discussão para revisão e adequação do 

Plano Diretor de Caraguatatuba ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

do Litoral Norte ocorre na próxima quarta-feira (15/3), 

a partir das 18h, na Câmara Municipal. 

Na ocasião, haverá explanação do Projeto de Lei Complementar 01/21, 

de autoria do Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 42, 

de 24 de novembro de 2011 (Plano Diretor Municipal) e dá outras providências. 

Servidores da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 

da Prefeitura de Caraguatatuba estarão presentes para informações 

e esclarecimentos sobre o projeto, além de tirar dúvidas dos vereadores 

e da população. 

Para consultar o projeto e seus anexos na íntegra, 

basta clicar no link: 

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

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 

www.camaracaragua.sp.gov.br. 

O projeto 

Em fevereiro de 2019, a Administração Municipal iniciou uma consulta pública 

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


 

 
 

sobre a adequação do Plano Diretor ao Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Litoral Norte. 

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/SLN 

O Decreto Estadual nº 62.913/2017 trata do Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Setor do Litoral Norte, 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 Zoneamento Ecológico-Econômico 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 ora no Zoneamento Terrestre, ora no Zoneamento Marinho, 

ou ainda em ambos, nos municípios de Caraguatatuba, São Sebastião, 

Ilhabela e Ubatuba. 

Serviço: 

Audiência Pública para adequação do Plano Diretor de Caraguatatub 

ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

Datas: 15 de março de 2023 

Horário: 18h 

Local: Teatro Mário Covas (Avenida Goiás, 187–Indaiá) 
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Unidades de Saúde intensificam coleta de preventivo no mês da mulher com 

horário estendido e aos finais de semana 

 

 
 

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

em alusão ao mês de comemoração ao Dia da Mulher 

 intensificará os atendimentos para coleta de preventivo (papanicolau), 

como forma de prevenção ao câncer de colo do útero. 

A campanha é destinada às mulheres entre 25 e 64 

anos que estão sem realizar o exame há mais de três anos 

Algumas unidades realizarão atendimento em horário estendido 

e também aos sábados. 

O câncer de colo do útero é causado pela infecção por alguns tipos 

de papilomavírus humano (HPV). 

A infecção genital por esse vírus é muito frequente 

e não causa doença na maioria das vezes. 

Entretanto, em alguns casos ocorrem alterações celulares 

que podem evoluir para o câncer. 

Essas alterações são descobertas facilmente no exame preventivo. 

Segundo o secretário de Saúde, Gustavo Boher, é de extrema importância 

que as mulheres façam acompanhamento de rotina em qualquer 

época do ano para evitar o diagnóstico em estágio avançado. 

“Procurem as unidades de saúde para o agendamento do exame preventivo”, 

reforçou. 



 

 
 

Confira a programação: 

UBS MASSAGUAÇU: 

Dias 20, 21, 22 e 23 de março (segunda a quinta) das 17h às 20h 

Dia 25 de março (sábado) das 8h às 16h 

Dias 03, 04, 05 e 06 de abril (segunda a quinta) das 17h às 20h 

Dia 15 de abril (sábado) das 8h às 16h 

 

UBS MORRO DO ALGODÃO: 

Dias17 e 24 e 31 de março (sexta-feira) das 8h às 16h30 

 

UBS PEREQUÊ-MIRIM (Maurício Borges): 

Durante todo mês de março 

Terça: 8h às 17h 

Quarta: 13h às 17h 

Quinta: 8h às 16h 

Sexta: 8h às 17h 

 

UBS GOLFINHO: 

Dia 17 de março (sexta-feira) das 9h às 21h 

Dia 24 de março (sexta-feira) das 9h às 21h 
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Hospital Regional do Litoral Norte abre 11 vagas com salários de até 

R$ 4,8 mil 

 

 
 

O Instituto Sócrates Guanaes (ISG), gestor do Hospital Regional do Litoral Norte 

(HRLN), em Caraguatatuba, abriu um novo processo seletivo para formação 

de cadastro reserva em 11 diferentes cargos assistenciais e administrativos. 

Os salários variam de R$ 1.478,79 e R$ 4.806,80. 

As oportunidades são para as funções de assistente social, 

enfermeiro generalista, enfermeiro qualidade, maqueiro, 

operador de teleatendimento, psicólogo, técnico de aparelho gessado, 

técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal, 

técnico de tecnologia da informação e terapeuta ocupacional. 

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico 

em cada área de atuação e de informática, 

além de entrevista coletiva. 

As etapas são classificatórias e eliminatórias. 

Inscrições 

As inscrições podem ser feitas nas próximas quarta, quinta e sexta-feira 

(15, 16 e 17/3), das 9h às 15h, na Rua Prudência Sanches Froile Mansano, 

1.200, no Pontal Santamarina, em Caraguatatuba. 

Não será cobrada qualquer taxa de inscrição. 

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição munidos da ficha 

de inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos no edital 

(originais e cópias). 

https://novaimprensa.com/


 

 
 

Todas as informações e o detalhamento do processo devem ser conferidos no site 

do ISG, em: https://isgsaude.org.br/hrln/trabalhe-conosco/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://isgsaude.org.br/hrln/trabalhe-conosco/
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PAT de Caraguatatuba tem mais de 80 vagas de emprego 
 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) 

de Caraguatatuba está com 89 oportunidades 

de emprego nesta segunda-feira (13). 

Destaque para cinco vagas de auxiliar de cozinha e de manutenção predial, 

quatro de balconista de padaria e de padeiro e três de empregada doméstica. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. 

É importante que o candidato acesse o link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/ 

para conferir os critérios. 

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

CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT 

na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

ajudante de cozinha em quiosque; assistente comercial; assistente fiscal/contábil; 

atendente de lanchonete; auxiliar de almoxarifado; auxiliar de cozinha; auxiliar de 

limpeza; auxiliar de limpeza residencial; auxiliar de manutenção predial; auxiliar 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/


 

 
 

de manutenção predial (mei); auxiliar de manutenção predial; auxiliar de 

mecânico; auxiliar de padeiro; balconista de padaria; caseiro; chapeiro; consultor 

comercial (sdr); consultor de vendas; cozinheiro; eletricista; empregada doméstica; 

empregada doméstica nos serviços gerais; garçom; gerente de supermercado; 

governanta de hotel; instalador de som e acessórios de veículos; instrutor de 

cursos; jardineiro piscineiro; lavador de automóveis; líder de vendas externo; 

manobrista; mecânico alinhador; mecânico de manutenção (setor saneamento); 

mecânico de motos; mecânico diesel; motorista de caminhão; motorista de 

caminhão em loja de materiais de construção; motorista de guincho; motorista 

entregador; nutricionista; operador de produção; operador de serviço ao cliente 

(osc); operador de telemarketing ativo; padeiro confeiteiro; padeiro/confeiteiro; 

pedagogo; pós-estágio/ jovem aprendiz na área administrativa; recepcionista de 

hotel; repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; supervisor 

operacional júnior; técnico de informática (estágio); técnico externo de 

informática; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; vendedor de 

materiais de construção e madeiras; vendedor 
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Prefeitura de Caraguatatuba mantém ações de fiscalização no final de 

semana 

 

 
 

Em mais um fim de semana de fiscalizações, 

a Prefeitura de Caraguatatuba atendeu 16 denúncias 

relacionadas à perturbação do sossego público em residências 

e comércios da cidade, resultando na aplicação de uma multa de 460 VRMs 

(Valor de Referência do Município), o equivalente a R$ 2.033,20. 

Além disso, os agentes da Secretaria de Urbanismo abordaram pessoas 

que estavam em praias promovendo a perturbação do sossego público 

e, na oportunidade, oito caixas de som foram apreendidas, 

já que os abordados não desligaram o som após orientação dos fiscais. 

Ambulantes das praias da Cocanha, Martim de Sá 

e Prainha também foram fiscalizados quanto à licença de operação 

e encontravam-se em dia com a documentação. 

As ações têm como base a Lei Municipal nº 1.144/80 (Código de Posturas), 

que trata, entre outras coisas, da utilização das praias, 

vias e logradouros públicos. 

A legislação cita que compete à Prefeitura o licenciamento, fiscalização 

e zelo pelo uso adequado desses espaços, visando o bem-estar social, 

a manutenção da ordem, limpeza, higiene e sossego público. 

O munícipe pode denunciar irregularidades 

http://www.legislacaocompilada.com.br/caraguatatuba/Arquivo/Documents/legislacao/html/L11441980.html


 

 
 

por meio da Central de Relacionamento 156, 

pelo site 156.caraguatatuba.sp.gov.br, 

aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e telefone 156. 

A população também pode acionar a Polícia Militar 

pelo telefone 190, no caso de flagrante. 

Ambiental 

Em outra ação, a Polícia Militar Ambiental 

e os fiscais da Prefeitura de Caraguatatuba desmobilizaram duas invasões 

de área pública em atendimento do Ministério Público do Estado de São Paulo 

de denúncias em áreas de risco e APP (Área de Preservação Permanente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Queixas financeiras e de internet marcam balanço de fevereiro do Procon de 

Caraguatatuba 

 

 
 

O relatório do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba de 2023 

apresentou 610 procedimentos formalizados dos 1.128 atendimentos 

feitos entre os dias 1º e 28 de fevereiro. 

Desse montante, 518 registros foram orientações 

e encaminhamentos para outros órgãos. 

O balanço do mês passado foi dominado por queixas de envio de produto 

Sem solicitação do consumidor e cobranças indevidas (financeiros), 

além da má prestação de serviços de operadoras de internet fixa (serviços). 

Em fevereiro, o Procon formalizou 214 consultas simples; quatro atendimentos 

preliminares; 181 cartas de informações preliminares (CIPs) 

emitidas e desse volume, 30 finalizadas com acordos e 41 encerradas, 

canceladas ou tiveram consultas concluídas; 58 reclamações foram abertas 

com o retorno da CIP, três abertas sem o retorno da CIP, 

duas atendidas e três reclamações não atendidas; 56 reclamações tiveram 

consulta fornecida ou foram encerradas; 18 atendimentos extra Procon 

(enviados para órgãos competentes); e 12 cadastros de Nota Fiscal Paulista. 

O fornecedor deixou de comparecer em 45 audiências 

conciliatórias das 65 audiências agendadas pelo Procon em fevereiro. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer 

ao órgão pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. 

É preciso apresentar RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, 



 

 
 

como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros. 

A queixa também pode ser feita via online pelo aplicativo Caraguatatuba 

156 na ‘Play Store’ do celular (Android ou IOS) 

ou no site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

Atualmente, o Procon conta com 13 funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba 

é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. 

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

Mais informações pelo telefone (12) 3897-8282, 

aplicativo Caraguatatuba 156 ou site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
 

Clipping de Notícias: 13/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

PAT de Caraguatatuba inicia semana com 89 vagas de emprego 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) 

de Caraguatatuba está com 89 oportunidades 

de emprego nesta segunda-feira (13). 

Destaque para cinco vagas de auxiliar de cozinha e de manutenção predial, 

quatro de balconista de padaria e de padeiro e três de empregada doméstica. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. 

É importante que o candidato acesse o link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/ 

para conferir os critérios. 

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

CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT 

na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

ajudante de cozinha em quiosque; assistente comercial; assistente fiscal/contábil; 

atendente de lanchonete; auxiliar de almoxarifado; auxiliar de cozinha; auxiliar de 

limpeza; auxiliar de limpeza residencial; auxiliar de manutenção predial; auxiliar 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/


 

 
 

de manutenção predial (mei); auxiliar de manutenção predial; auxiliar de 

mecânico; auxiliar de padeiro; balconista de padaria; caseiro; chapeiro; consultor 

comercial (sdr); consultor de vendas; cozinheiro; eletricista; empregada doméstica; 

empregada doméstica nos serviços gerais; garçom; gerente de supermercado; 

governanta de hotel; instalador de som e acessórios de veículos; instrutor de 

cursos; jardineiro piscineiro; lavador de automóveis; líder de vendas externo; 

manobrista; mecânico alinhador; mecânico de manutenção (setor saneamento); 

mecânico de motos; mecânico diesel; motorista de caminhão; motorista de 

caminhão em loja de materiais de construção; motorista de guincho; motorista 

entregador; nutricionista; operador de produção; operador de serviço ao cliente 

(osc); operador de telemarketing ativo; padeiro confeiteiro; padeiro/confeiteiro; 

pedagogo; pós-estágio/ jovem aprendiz na área administrativa; recepcionista de 

hotel; repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; supervisor 

operacional júnior; técnico de informática (estágio); técnico externo de 

informática; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; vendedor de 

materiais de construção e madeiras; vendedor 
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Segunda audiência pública para adequação do Plano Diretor de 

Caraguatatuba será nesta quarta-feira 

 

 
 

A segunda discussão para revisão e adequação do 

Plano Diretor de Caraguatatuba ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

do Litoral Norte ocorre na próxima quarta-feira (15/3), 

a partir das 18h, na Câmara Municipal. 

Na ocasião, haverá explanação do Projeto de Lei Complementar 01/21, 

de autoria do Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 42, 

de 24 de novembro de 2011 (Plano Diretor Municipal) e dá outras providências. 

Servidores da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 

da Prefeitura de Caraguatatuba estarão presentes para informações 

e esclarecimentos sobre o projeto, além de tirar dúvidas dos vereadores 

e da população. 

Para consultar o projeto e seus anexos na íntegra, 

basta clicar no link: 

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

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 

www.camaracaragua.sp.gov.br. 

O projeto 

Em fevereiro de 2019, a Administração Municipal iniciou uma consulta pública 

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


 

 
 

sobre a adequação do Plano Diretor ao Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Litoral Norte. 

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/SLN 

O Decreto Estadual nº 62.913/2017 trata do Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Setor do Litoral Norte, 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 Zoneamento Ecológico-Econômico 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 ora no Zoneamento Terrestre, ora no Zoneamento Marinho, 

ou ainda em ambos, nos municípios de Caraguatatuba, São Sebastião, 

Ilhabela e Ubatuba. 

Serviço: 

Audiência Pública para adequação do Plano Diretor de Caraguatatub 

ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

Datas: 15 de março de 2023 

Horário: 18h 

Local: Teatro Mário Covas (Avenida Goiás, 187–Indaiá) 
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Atletas de Caraguatatuba conquistam 12 medalhas na Copa Paulínia de 

Bicicross 

 

 
 

Pilotos da Associação Caraguatatubense de Ciclismo BMX faturam 12 medalhas 

na 1ª Etapa da Copa Paulínia de Bicicross. 

A competição reuniu 188 atletas de todas as regiões do Estado de São Paulo 

no último domingo (12/3), na pista do Poliesportivo do Monte Alegre, 

em Paulínia. 

A equipe voltou para casa com uma medalha de ouro, duas de prata 

e quatro de bronze, além de dois 4º lugares, três 5º lugares e um 7º lugar. 

As disputas ocorreram nas categorias Novatos 

(até 06 anos, 7/8 anos, 9/10 anos, 11/12 anos, 13/14 anos, 15/16 anos, 

17/29 anos, 30/39 anos e acima de 40 anos), 

Expert (até 06 anos, 7/8 anos, 9/10 anos, 11/12 anos, 13/14 ano, 

15/16 anos, 17/29 anos, 30/39 anos, acima de 40 anos e Especial PCD), 

Cruiser (até 16 anos, 17/29 anos, 30/39 anos, 40/49 anos, 

acima de 50 a anose MTB X), 

Championship (Júnior Men, Elite Men e Elite Women) 

e Pré Bike (Boys e Girls até 4 anos). 

“A prova serviu como preparação da 1° Etapa do Campeonato Paulista, 

que será realizada no próximo domingo, dia 19, em Paulínia também”, 

explicou o técnico da Associação Caraguatatubense de Ciclismo BMX, 

técnico, Jefferson Ramos Rodrigues. 



 

 
 

A Associação Caraguatatubense de Ciclismo BMX conta com o apoio da Prefeitura 

de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação (Secer). 

Resultados da 1ª Etapa da Copa Paulínia de Bicicross 

Cruiser 35/39 anos: Alessandro Castilho–campeão 

Cruiser 50/54: Alencar Soares (DI)–vice-campeão 

Boys 10 anos: Matheus Cardoso–vice-campeão 

Girls 13/14: Nayla Lopes Rodrigues–3ª colocação 

PCD até 16 anos: Raphael Lambertini Teles–3ª colocação 

Man 40+: Eugênio de Castilho–3ª colocação 

Cruiser 17/29 anos: Pedro Henrique Barbosa–3ª colocação 

Cruiser 40/49 anos: Jefferson Rodrigues–4ª colocação 

Boys 7/8 anos: Lorenzo Resende–5ª colocação 

Girls 11/12 – Ana Julia Brandt–5ª colocação. 

Cruiser 40/49 anos: Nilton Mol de Freitas–5ª colocação 

Boys 7/8 anos: Bryan Santos (Sonic)–7ª colocação 
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Dupla de Caraguatatuba é destaque na 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de 

Vôlei de Praia 

 

 
 

A dupla de Caraguatatuba, Lucília Rosa e Mayara Lamin, terminaram em 5º lugar 

na classificação geral da 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, 

realizada entre os dias 8 e 12 de março, em Maringá (PR). 

Organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), 

o campeonato reúne as melhores duplas do país da modalidade. 

Lucília e Mayara chegaram até as quartas de final do torneio, 

após vencerem cinco jogos acirrados na fase classificatória 

e a dupla Maria Clara e Tory, nas oitavas de final por 2 sets a 0. 

Nas quartas de finais as duas foram vencidas por Flávia e Frabine 

por 2 sets a 1, com parciais de 23×21, 28×26 e 15×10 no tiebreak. 

As atletas de Caraguá integram a equipe do CT Caraguatá de Vôlei de Praia, 

que tem Erick Lemos, como gestor do grupo. 

Lucília e Mayara são treinadas pelo técnico Marcelo Marcondes. 

O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia reúne 40 duplas masculinas 

e 40 femininas. 

Elas se enfrentaram na quarta-feira. 

Dezesseis se classificaram e se juntaram 

a outras oito vindas do ranking de entrada. 



 

 
 

As 24 duplas disputaram o Torneio Principal, 

que ocorreu na quinta-feira (9). 

Na sexta-feira (10) começou outro torneio, 

o Top 12, do qual participaram as 12 duplas melhores 

ranqueadas nacionalmente. 

A 2ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia será disputada 

de 29 de março a 2 de abril, na cidade de Itapema (SC) 
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Secretaria de Saúde e UBS Jaraguazinho reduzem atendimento na sexta-

feira devido manutenção elétrica da EDP 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que excepcionalmente na sexta-feira (17), 

a Secretaria Municipal de Saúde e a UBS Jaraguazinho terão os atendimentos 

reduzidos por conta de manutenção na rede elétrica do bairro realizada pela EDP. 

A UBS Jaraguazinho abrirá normalmente, porém com restrição nos atendimentos 

que ficarão impedidos de serem executados devido à falta de energia, 

incluindo coletas de sangue e vacinação, no período da manhã, 

retornando a partir das 13h. 

Já a Secretaria de Saúde ficará apenas com trabalho interno sem possibilidade 

de atendimento ao público, no período da tarde, das 13h às 17h40. 

Os trabalhos retornam normalmente na segunda-feira (20). 
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Eleição do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Caraguá é nesta 

quarta-feira 

 

 
 

Os novos membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico (CMSB) 

serão eleitos na próxima quarta-feira (15/3), das 9h às 16h, 

na Secretaria de Meio Ambiente Agricultura e Pesca de Caraguatatuba 

(SMAAP), no Centro. 

No CMSB, são quatro vagas, sendo duas para titulares 

e duas para suplentes de representantes dos usuários de saneamento 

e associações ou entidades ligadas ao saneamento. 

Ao todo, cinco candidatos vão disputar as vagas. 

As inscrições foram realizadas entre os dias 9 de janeiro e 27 de fevereiro, 

na SMAAP. 

Qualquer cidadão de Caraguatatuba portando título de eleitor de Caraguatatuba 

e documento de identidade com foto está apto para votar, 

incluindo a versão digital deles. 

O Conselho Municipal de Saneamento Básico é um órgão colegiado de caráter 

consultivo na formulação, planejamento e avaliação da Política 

e do Plano Municipal de Saneamento Básico, 

e de caráter deliberativo e fiscalizatório quanto ao Fundo Municipal 

de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura–FMSAI, de que trata 

A Lei Municipal nº. 2.475, de 15 de maio de 2019. 

A função do Conselho é debater e fiscalizar a elaboração da Política Municipal 

de Saneamento Básico e do Plano Municipal de Saneamento Básico; 



 

 
 

encaminhar reclamações e denunciar irregularidades na prestação dos serviços 

de saneamento básico; elaborar e aprovar seu Regimento Interno, 

bem como suas posteriores alterações; deliberar sobre a utilização dos recursos 

do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura–FMSAI 

e efetuar sua fiscalização. 

A atuação do conselheiro municipal de saneamento básico de Caraguatatuba 

é considerada atividade de relevante interesse público, sem remuneração. 

As reuniões ordinárias do Conselho são realizadas mensalmente 

e as extraordinárias sempre que convocadas por seu presidente 

ou por um terço de seus membros. 

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca fica na Rua Santos Dumont, 

502, no Centro. Mais informações pelo telefone (12) 3897-2530. 

O atendimento ao público vai das 9h às 16h30. 

Candidatos ao Conselho Municipal de Saneamento Básico de Caraguatatuba 

Usuários de Saneamento Básico 

Ligia Nidia Kubitza Moammar 

Paula Guimarães de Almeida Veiga 

Sergio Scian Filho 

Associações ou Entidades ligadas ao Saneamento 

Titular: Mario Augusto Ferraz do Amaral 

(Associação dos Engenheiros da Sabesp) 

Suplente: Pedro Rogério de Almeida Veiga 

(Associação dos Engenheiros da Sabesp) 
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Sebrae Móvel continua com atendimento nos bairros de Caraguatatuba para 

atender comerciantes 

 

 
 

O Sebrae estendeu o atendimento itinerante e seguirá durante toda essa semana 

nos bairros de Caraguatatuba, para atender os comerciantes 

que tiveram seu negócio prejudicado com as fortes chuvas do mês de fevereiro. 

Durante o atendimento, donos e donas de pequenas empresas poderão pedir 

orientação em gestão e tratar temas como formalização e regularização do MEI, 

marketing, administração e planejamento. Para esta ação não é necessário fazer 

inscrições antecipadas, basta ir até o Sebrae Móvel munido da documentação 

pessoal e o CNPJ da empresa caso já seja formalizada. 

As duas vans são 100% operacionais como um escritório sobre rodas 

para atendimento ao público, equipada com computadores, 

internet, ar condicionado e quatro consultores. 

A ideia é que os empreendedores que sofreram prejuízos com os alagamentos 

procurem serviço para que o Sebrae faça um mapeamento da situação 

e ofereça as melhores propostas para reconstrução do empreendimento. 

Segundo o gestor do ‘Empreenda Já’, Cauê Rubio, já existe um cadastro online 

para diagnosticar esses comércios e conectar soluções financeiras 

para cada necessidade. 

“Estamos mapeando os empresários que tiveram perdas diretas, 

como equipamentos, móveis e materiais diversos, além daqueles com perdas 

indiretas, como redução de vendas, cancelamento de reservas 

e outros, e oferecendo soluções de crédito, planejamento 



 

 
 

e subsídios para a recuperação plena das atividades”, explicou. 

Os empresários afetados podem realizar o cadastro no endereço: 

https://bit.ly/SebraeSOSReconstruir. 

Quem quiser também pode procurar o espaço do ‘Empreenda Já’, 

localizado na Avenida Engenheiro João Fonseca, 233–Centro. 

O atendimento presencial é das 8h30 às 16h30. 

Contato por email: 

sebraeaquicaraguatatuba@gmail.com ou caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br; 

telefones: (12) 3889-1410, (12) 3882-3854, (12) 3883-1682 

e WhatsApp: (12) 99773-4811. 

Confira os dias e bairros: 

Dia 13/03–segunda-feira, das 13h às 17h 

CEI OLARIA–Avenida Marginal Ipiranga, 17 

PRAÇA PEREQUÊ-MIRIM–Avenida José da Costa Pinheiro Junior 

 

Dia 14/03–terça-feira, das 9h às 17h 

MORRO DO ALGODÃO–Praça do Cruzeiro 

CAPRICÓRNIO–Praça em frente ao supermercado Gama 

 

Dia 15/03–quarta-feira, das 9h às 17h 

RIO DO OURO–Escola Profª Aida de Almeida Castro Grazioli 

(R. Francisco Ribeiro, 80) 

MARTIM DE SÁ–Paróquia Santa Terezinha 

(Praça Padre José Porfírio de Deus Filho, 10) 

 

Dia 16/03–quinta-feira, das 9h às 17h 

PORTO NOVO–Regional Sul (Av. José Herculano, 7.495) 

MASSAGUAÇU–Praça José Marcos de Melo 

PRAÇA PEREQUÊ-MIRIM–Avenida José da Costa Pinheiro Junior 

 

https://bit.ly/SebraeSOSReconstruir
mailto:sebraeaquicaraguatatuba@gmail.com
mailto:caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br


 

 
 

Dia 17/03–sexta-feira, das 9h às 12h 

BARRANCO ALTO–Rua Atum, 66 

RIO DO OURO–Escola Profª Aida de Almeida Castro Grazioli 

(R. Francisco Ribeiro, 80) 

CEI OLARIA–Avenida Marginal Ipiranga, 17 
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Unidades de Saúde intensificam coleta de preventivo no mês da mulher com 

horário estendido e aos finais de semana 

 

 
 

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

em alusão ao mês de comemoração ao Dia da Mulher 

 intensificará os atendimentos para coleta de preventivo (papanicolau), 

como forma de prevenção ao câncer de colo do útero. 

A campanha é destinada às mulheres entre 25 e 64 anos 

que estão sem realizar o exame há mais de três anos 

Algumas unidades realizarão atendimento em horário estendido 

e também aos sábados. 

O câncer de colo do útero é causado pela infecção por alguns tipos 

de papilomavírus humano (HPV). 

A infecção genital por esse vírus é muito frequente 

e não causa doença na maioria das vezes. 

Entretanto, em alguns casos ocorrem alterações celulares 

que podem evoluir para o câncer. 

Essas alterações são descobertas facilmente no exame preventivo. 

Segundo o secretário de Saúde, Gustavo Boher, é de extrema importância 

que as mulheres façam acompanhamento de rotina em qualquer época 

do ano para evitar o diagnóstico em estágio avançado. 

“Procurem as unidades de saúde para o agendamento do exame preventivo”, 

reforçou. 



 

 
 

Confira a programação: 

UBS MASSAGUAÇU: 

Dias 20, 21, 22 e 23 de março (segunda a quinta) das 17h às 20h 

Dia 25 de março (sábado) das 8h às 16h 

Dias 03, 04, 05 e 06 de abril (segunda a quinta) das 17h às 20h 

Dia 15 de abril (sábado) das 8h às 16h 

 

UBS MORRO DO ALGODÃO: 

Dias17 e 24 e 31 de março (sexta-feira) das 8h às 16h30 

 

UBS PEREQUÊ-MIRIM (Maurício Borges): 

Durante todo mês de março 

Terça: 8h às 17h 

Quarta: 13h às 17h 

Quinta: 8h às 16h 

Sexta: 8h às 17h 

 

UBS GOLFINHO: 

Dia 17 de março (sexta-feira) das 9h às 21h 

Dia 24 de março (sexta-feira) das 9h às 21h 
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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, 

ontribuindo 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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Prefeitura de Caraguatatuba mantém ações de fiscalização no final de 

semana 

 

 
 

Em mais um fim de semana de fiscalizações, 

a Prefeitura de Caraguatatuba atendeu 16 denúncias relacionadas 

à perturbação do sossego público em residências e comércios da cidade, 

resultando na aplicação de uma multa de 460 VRMs 

(Valor de Referência do Município), o equivalente a R$ 2.033,20. 

Além disso, os agentes da Secretaria de Urbanismo abordaram pessoas 

que estavam em praias promovendo a perturbação do sossego público 

e, na oportunidade, oito caixas de som foram apreendidas, 

já que os abordados não desligaram o som após orientação dos fiscais. 

Ambulantes das praias da Cocanha, Martim de Sá 

e Prainha também foram fiscalizados quanto à licença de operação 

e encontravam-se em dia com a documentação. 

As ações têm como base a Lei Municipal nº 1.144/80 (Código de Posturas), 

que trata, entre outras coisas, da utilização das praias, 

vias e logradouros públicos. 

A legislação cita que compete à Prefeitura o licenciamento, fiscalização 

e zelo pelo uso adequado desses espaços, visando o bem-estar social, 

a manutenção da ordem, limpeza, higiene e sossego público. 

O munícipe pode denunciar irregularidades por meio da 

http://www.legislacaocompilada.com.br/caraguatatuba/Arquivo/Documents/legislacao/html/L11441980.html


 

 
 

Central de Relacionamento 156, pelo site 156.caraguatatuba.sp.gov.br, 

aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e telefone 156. 

A população também pode acionar a Polícia Militar 

pelo telefone 190, no caso de flagrante. 

Ambiental 

Em outra ação, a Polícia Militar Ambiental 

e os fiscais da Prefeitura de Caraguatatuba desmobilizaram duas invasões 

de área pública em atendimento do Ministério Público do Estado de São Paulo 

de denúncias em áreas de risco e APP (Área de Preservação Permanente). 
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Queixas financeiras e de internet marcam balanço de fevereiro do Procon de 

Caraguatatuba 

 

 
 

O relatório do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba de 2023 

apresentou 610 procedimentos formalizados dos 1.128 atendimentos 

feitos entre os dias 1º e 28 de fevereiro. Desse montante, 

518 registros foram orientações e encaminhamentos para outros órgãos. 

O balanço do mês passado foi dominado por queixas de envio de produtos 

Sem solicitação do consumidor e cobranças indevidas (financeiros), 

além da má prestação de serviços de operadoras de internet fixa (serviços). 

Em fevereiro, o Procon formalizou 214 consultas simples; quatro atendimentos 

preliminares; 181 cartas de informações preliminares (CIPs) 

emitidas e desse volume, 30 finalizadas com acordos e 41 encerradas, 

canceladas ou tiveram consultas concluídas; 58 reclamações foram abertas 

com o retorno da CIP, três abertas sem o retorno da CIP, 

duas atendidas e três reclamações não atendidas; 56 reclamações tiveram 

consulta fornecida ou foram encerradas; 18 atendimentos extra Procon 

(enviados para órgãos competentes); e 12 cadastros de Nota Fiscal Paulista. 

O fornecedor deixou de comparecer em 45 audiências 

conciliatórias das 65 audiências agendadas pelo Procon em fevereiro. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer 

ao órgão pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. 

É preciso apresentar RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, 

como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros. 



 

 
 

A queixa também pode ser feita via online pelo aplicativo Caraguatatuba 

156 na ‘Play Store’ do celular (Android ou IOS) 

ou no site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

Atualmente, o Procon conta com 13 funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba 

é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. 

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

Mais informações pelo telefone (12) 3897-8282, 

aplicativo Caraguatatuba 156 ou site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 
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PAT de Caraguatatuba inicia semana com 89 vagas de emprego 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) 

de Caraguatatuba está com 89 oportunidades 

de emprego nesta segunda-feira (13). 

Destaque para cinco vagas de auxiliar de cozinha e de manutenção predial, 

quatro de balconista de padaria e de padeiro e três de empregada doméstica. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. 

É importante que o candidato acesse o link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/ 

para conferir os critérios. 

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

CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT 

na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

ajudante de cozinha em quiosque; assistente comercial; assistente fiscal/contábil; 

atendente de lanchonete; auxiliar de almoxarifado; auxiliar de cozinha; auxiliar de 

limpeza; auxiliar de limpeza residencial; auxiliar de manutenção predial; auxiliar 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/


 

 
 

de manutenção predial (mei); auxiliar de manutenção predial; auxiliar de 

mecânico; auxiliar de padeiro; balconista de padaria; caseiro; chapeiro; consultor 

comercial (sdr); consultor de vendas; cozinheiro; eletricista; empregada doméstica; 

empregada doméstica nos serviços gerais; garçom; gerente de supermercado; 

governanta de hotel; instalador de som e acessórios de veículos; instrutor de 

cursos; jardineiro piscineiro; lavador de automóveis; líder de vendas externo; 

manobrista; mecânico alinhador; mecânico de manutenção (setor saneamento); 

mecânico de motos; mecânico diesel; motorista de caminhão; motorista de 

caminhão em loja de materiais de construção; motorista de guincho; motorista 

entregador; nutricionista; operador de produção; operador de serviço ao cliente 

(osc); operador de telemarketing ativo; padeiro confeiteiro; padeiro/confeiteiro; 

pedagogo; pós-estágio/ jovem aprendiz na área administrativa; recepcionista de 

hotel; repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; supervisor 

operacional júnior; técnico de informática (estágio); técnico externo de 

informática; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; vendedor de 

materiais de construção e madeiras; vendedor 
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Segunda audiência pública para adequação do Plano Diretor de 

Caraguatatuba será nesta quarta-feira 

 

 
 

A segunda discussão para revisão e adequação do 

Plano Diretor de Caraguatatuba ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

do Litoral Norte ocorre na próxima quarta-feira (15/3), 

a partir das 18h, na Câmara Municipal. 

Na ocasião, haverá explanação do Projeto de Lei Complementar 01/21, 

de autoria do Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 42, 

de 24 de novembro de 2011 (Plano Diretor Municipal) e dá outras providências. 

Servidores da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 

da Prefeitura de Caraguatatuba estarão presentes para informações 

e esclarecimentos sobre o projeto, além de tirar dúvidas dos vereadores 

e da população. 

Para consultar o projeto e seus anexos na íntegra, 

basta clicar no link: 

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

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 

www.camaracaragua.sp.gov.br. 

O projeto 

Em fevereiro de 2019, a Administração Municipal iniciou uma consulta pública 

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


 

 
 

sobre a adequação do Plano Diretor ao Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Litoral Norte. 

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/SLN 

O Decreto Estadual nº 62.913/2017 trata do Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Setor do Litoral Norte, 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 Zoneamento Ecológico-Econômico 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 ora no Zoneamento Terrestre, ora no Zoneamento Marinho, 

ou ainda em ambos, nos municípios de Caraguatatuba, São Sebastião, 

Ilhabela e Ubatuba. 

Serviço: 

Audiência Pública para adequação do Plano Diretor de Caraguatatub 

ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

Datas: 15 de março de 2023 

Horário: 18h 

Local: Teatro Mário Covas (Avenida Goiás, 187–Indaiá) 
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Atletas de Caraguatatuba conquistam 12 medalhas na Copa Paulínia de 

Bicicross 

 

 
 

Pilotos da Associação Caraguatatubense de Ciclismo BMX faturam 12 medalhas 

na 1ª Etapa da Copa Paulínia de Bicicross. 

A competição reuniu 188 atletas de todas as regiões do Estado de São Paulo 

no último domingo (12/3), na pista do Poliesportivo do Monte Alegre, 

em Paulínia. 

A equipe voltou para casa com uma medalha de ouro, duas de prata 

e quatro de bronze, além de dois 4º lugares, três 5º lugares e um 7º lugar. 

As disputas ocorreram nas categorias Novatos 

(até 06 anos, 7/8 anos, 9/10 anos, 11/12 anos, 13/14 anos, 15/16 anos, 

17/29 anos, 30/39 anos e acima de 40 anos), 

Expert (até 06 anos, 7/8 anos, 9/10 anos, 11/12 anos, 13/14 ano, 

15/16 anos, 17/29 anos, 30/39 anos, acima de 40 anos e Especial PCD), 

Cruiser (até 16 anos, 17/29 anos, 30/39 anos, 40/49 anos, 

acima de 50 a anose MTB X), 

Championship (Júnior Men, Elite Men e Elite Women) 

e Pré Bike (Boys e Girls até 4 anos). 

“A prova serviu como preparação da 1° Etapa do Campeonato Paulista, 

que será realizada no próximo domingo, dia 19, em Paulínia também”, 

explicou o técnico da Associação Caraguatatubense de Ciclismo BMX, 

técnico, Jefferson Ramos Rodrigues. 



 

 
 

A Associação Caraguatatubense de Ciclismo BMX conta com o apoio da Prefeitura 

de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação (Secer). 

Resultados da 1ª Etapa da Copa Paulínia de Bicicross 

Cruiser 35/39 anos: Alessandro Castilho–campeão 

Cruiser 50/54: Alencar Soares (DI)–vice-campeão 

Boys 10 anos: Matheus Cardoso–vice-campeão 

Girls 13/14: Nayla Lopes Rodrigues–3ª colocação 

PCD até 16 anos: Raphael Lambertini Teles–3ª colocação 

Man 40+: Eugênio de Castilho–3ª colocação 

Cruiser 17/29 anos: Pedro Henrique Barbosa–3ª colocação 

Cruiser 40/49 anos: Jefferson Rodrigues–4ª colocação 

Boys 7/8 anos: Lorenzo Resende–5ª colocação 

Girls 11/12 – Ana Julia Brandt–5ª colocação. 

Cruiser 40/49 anos: Nilton Mol de Freitas–5ª colocação 

Boys 7/8 anos: Bryan Santos (Sonic)–7ª colocação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 13/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Dupla de Caraguatatuba é destaque na 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de 

Vôlei de Praia 

 

 
 

A dupla de Caraguatatuba, Lucília Rosa e Mayara Lamin, terminaram em 5º lugar 

na classificação geral da 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, 

realizada entre os dias 8 e 12 de março, em Maringá (PR). 

Organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), 

o campeonato reúne as melhores duplas do país da modalidade. 

Lucília e Mayara chegaram até as quartas de final do torneio, 

após vencerem cinco jogos acirrados na fase classificatória 

e a dupla Maria Clara e Tory, nas oitavas de final por 2 sets a 0. 

Nas quartas de finais as duas foram vencidas por Flávia e Frabine 

por 2 sets a 1, com parciais de 23×21, 28×26 e 15×10 no tiebreak. 

As atletas de Caraguá integram a equipe do CT Caraguatá de Vôlei de Praia, 

que tem Erick Lemos, como gestor do grupo. 

Lucília e Mayara são treinadas pelo técnico Marcelo Marcondes. 

O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia reúne 40 duplas masculinas 

e 40 femininas. 

Elas se enfrentaram na quarta-feira. 

Dezesseis se classificaram e se juntaram 

a outras oito vindas do ranking de entrada. 



 

 
 

As 24 duplas disputaram o Torneio Principal, que ocorreu na quinta-feira (9). 

Na sexta-feira (10) começou outro torneio, 

o Top 12, do qual participaram as 12 duplas melhores 

ranqueadas nacionalmente. 

A 2ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia será disputada 

de 29 de março a 2 de abril, na cidade de Itapema (SC) 
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Secretaria de Saúde e UBS Jaraguazinho reduzem atendimento na sexta-

feira devido manutenção elétrica da EDP 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que excepcionalmente na sexta-feira (17), 

a Secretaria Municipal de Saúde e a UBS Jaraguazinho terão os atendimentos 

reduzidos por conta de manutenção na rede elétrica do bairro realizada pela EDP. 

A UBS Jaraguazinho abrirá normalmente, porém com restrição nos atendimentos 

que ficarão impedidos de serem executados devido à falta de energia, 

incluindo coletas de sangue e vacinação, no período da manhã, 

retornando a partir das 13h. 

Já a Secretaria de Saúde ficará apenas com trabalho interno sem possibilidade 

de atendimento ao público, no período da tarde, das 13h às 17h40. 

Os trabalhos retornam normalmente na segunda-feira (20). 
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Eleição do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Caraguá é nesta 

quarta-feira 

 

 
 

Os novos membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico (CMSB) 

serão eleitos na próxima quarta-feira (15/3), das 9h às 16h, 

na Secretaria de Meio Ambiente Agricultura e Pesca de Caraguatatuba 

(SMAAP), no Centro. 

No CMSB, são quatro vagas, sendo duas para titulares 

e duas para suplentes de representantes dos usuários de saneamento 

e associações ou entidades ligadas ao saneamento. 

Ao todo, cinco candidatos vão disputar as vagas. 

As inscrições foram realizadas entre os dias 9 de janeiro e 27 de fevereiro, 

na SMAAP. 

Qualquer cidadão de Caraguatatuba portando título de eleitor de Caraguatatuba 

e documento de identidade com foto está apto para votar, 

incluindo a versão digital deles. 

O Conselho Municipal de Saneamento Básico é um órgão colegiado de caráter 

consultivo na formulação, planejamento e avaliação da Política 

e do Plano Municipal de Saneamento Básico, 

e de caráter deliberativo e fiscalizatório quanto ao Fundo Municipal 

de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura–FMSAI, de que trata 

A Lei Municipal nº. 2.475, de 15 de maio de 2019. 

A função do Conselho é debater e fiscalizar a elaboração da Política Municipal 

de Saneamento Básico e do Plano Municipal de Saneamento Básico; 



 

 
 

encaminhar reclamações e denunciar irregularidades na prestação dos serviços 

de saneamento básico; elaborar e aprovar seu Regimento Interno, 

bem como suas posteriores alterações; deliberar sobre a utilização dos recursos 

do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura–FMSAI 

e efetuar sua fiscalização. 

A atuação do conselheiro municipal de saneamento básico de Caraguatatuba 

é considerada atividade de relevante interesse público, sem remuneração. 

As reuniões ordinárias do Conselho são realizadas mensalmente 

e as extraordinárias sempre que convocadas por seu presidente 

ou por um terço de seus membros. 

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca fica na Rua Santos Dumont, 

502, no Centro. Mais informações pelo telefone (12) 3897-2530. 

O atendimento ao público vai das 9h às 16h30. 

Candidatos ao Conselho Municipal de Saneamento Básico de Caraguatatuba 

Usuários de Saneamento Básico 

Ligia Nidia Kubitza Moammar 

Paula Guimarães de Almeida Veiga 

Sergio Scian Filho 

Associações ou Entidades ligadas ao Saneamento 

Titular: Mario Augusto Ferraz do Amaral 

(Associação dos Engenheiros da Sabesp) 

Suplente: Pedro Rogério de Almeida Veiga 

(Associação dos Engenheiros da Sabesp) 
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Unidades de Saúde intensificam coleta de preventivo no mês da mulher com 

horário estendido e aos finais de semana 

 

 
 

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

em alusão ao mês de comemoração ao Dia da Mulher 

 intensificará os atendimentos para coleta de preventivo (papanicolau), 

como forma de prevenção ao câncer de colo do útero. 

A campanha é destinada às mulheres entre 25 e 64 anos 

que estão sem realizar o exame há mais de três anos 

Algumas unidades realizarão atendimento em horário estendido 

e também aos sábados. 

O câncer de colo do útero é causado pela infecção 

por alguns tipos de papilomavírus humano (HPV). 

A infecção genital por esse vírus é muito frequente 

e não causa doença na maioria das vezes. 

Entretanto, em alguns casos ocorrem alterações celulares 

que podem evoluir para o câncer. 

Essas alterações são descobertas facilmente no exame preventivo. 

Segundo o secretário de Saúde, Gustavo Boher, é de extrema importância 

que as mulheres façam acompanhamento de rotina em qualquer época 

do ano para evitar o diagnóstico em estágio avançado. 

“Procurem as unidades de saúde para o agendamento do exame preventivo”, 

reforçou. 



 

 
 

Confira a programação: 

UBS MASSAGUAÇU: 

Dias 20, 21, 22 e 23 de março (segunda a quinta) das 17h às 20h 

Dia 25 de março (sábado) das 8h às 16h 

Dias 03, 04, 05 e 06 de abril (segunda a quinta) das 17h às 20h 

Dia 15 de abril (sábado) das 8h às 16h 

 

UBS MORRO DO ALGODÃO: 

Dias17 e 24 e 31 de março (sexta-feira) das 8h às 16h30 

 

UBS PEREQUÊ-MIRIM (Maurício Borges): 

Durante todo mês de março 

Terça: 8h às 17h 

Quarta: 13h às 17h 

Quinta: 8h às 16h 

Sexta: 8h às 17h 

 

UBS GOLFINHO: 

Dia 17 de março (sexta-feira) das 9h às 21h 

Dia 24 de março (sexta-feira) das 9h às 21h 
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Sebrae Móvel continua com atendimento nos bairros de Caraguatatuba para 

atender comerciantes 

 

 
 

O Sebrae estendeu o atendimento itinerante e seguirá durante toda essa semana 

nos bairros de Caraguatatuba, para atender os comerciantes 

que tiveram seu negócio prejudicado com as fortes chuvas do mês de fevereiro. 

Durante o atendimento, donos e donas de pequenas empresas poderão pedir 

orientação em gestão e tratar temas como formalização e regularização do MEI, 

marketing, administração e planejamento. 

Para esta ação não é necessário fazer inscrições antecipadas, 

basta ir até o Sebrae Móvel munido da documentação 

pessoal e o CNPJ da empresa caso já seja formalizada. 

As duas vans são 100% operacionais como um escritório sobre rodas 

para atendimento ao público, equipada com computadores, 

internet, ar condicionado e quatro consultores. 

A ideia é que os empreendedores que sofreram prejuízos com os alagamentos 

procurem serviço para que o Sebrae faça um mapeamento da situação 

e ofereça as melhores propostas para reconstrução do empreendimento. 

Segundo o gestor do ‘Empreenda Já’, Cauê Rubio, já existe um cadastro online 

para diagnosticar esses comércios e conectar soluções financeiras 

para cada necessidade. 

“Estamos mapeando os empresários que tiveram perdas diretas, 

como equipamentos, móveis e materiais diversos, além daqueles com perdas 

indiretas, como redução de vendas, cancelamento de reservas 



 

 
 

e outros, e oferecendo soluções de crédito, planejamento 

e subsídios para a recuperação plena das atividades”, explicou. 

Os empresários afetados podem realizar o cadastro no endereço: 

https://bit.ly/SebraeSOSReconstruir. 

Quem quiser também pode procurar o espaço do ‘Empreenda Já’, 

localizado na Avenida Engenheiro João Fonseca, 233–Centro. 

O atendimento presencial é das 8h30 às 16h30. 

Contato por email: 

sebraeaquicaraguatatuba@gmail.com ou caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br; 

telefones: (12) 3889-1410, (12) 3882-3854, (12) 3883-1682 

e WhatsApp: (12) 99773-4811. 

Confira os dias e bairros: 

Dia 13/03–segunda-feira, das 13h às 17h 

CEI OLARIA–Avenida Marginal Ipiranga, 17 

PRAÇA PEREQUÊ-MIRIM–Avenida José da Costa Pinheiro Junior 

 

Dia 14/03–terça-feira, das 9h às 17h 

MORRO DO ALGODÃO–Praça do Cruzeiro 

CAPRICÓRNIO–Praça em frente ao supermercado Gama 

 

Dia 15/03–quarta-feira, das 9h às 17h 

RIO DO OURO–Escola Profª Aida de Almeida Castro Grazioli 

(R. Francisco Ribeiro, 80) 

MARTIM DE SÁ–Paróquia Santa Terezinha 

(Praça Padre José Porfírio de Deus Filho, 10) 

 

Dia 16/03–quinta-feira, das 9h às 17h 

PORTO NOVO–Regional Sul (Av. José Herculano, 7.495) 

MASSAGUAÇU–Praça José Marcos de Melo 

PRAÇA PEREQUÊ-MIRIM–Avenida José da Costa Pinheiro Junior 

https://bit.ly/SebraeSOSReconstruir
mailto:sebraeaquicaraguatatuba@gmail.com
mailto:caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br


 

 
 

 

Dia 17/03–sexta-feira, das 9h às 12h 

BARRANCO ALTO–Rua Atum, 66 

RIO DO OURO–Escola Profª Aida de Almeida Castro Grazioli 

(R. Francisco Ribeiro, 80) 

CEI OLARIA–Avenida Marginal Ipiranga, 17 
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Mercado econômico em caraguá é impulsionado pelo setor da 

construção civil com 222 alvarás emitidos em 2023 
 

 
 

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, 

que 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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Obra contra enchentes em caraguá chega na ordem de 50 milhões 

em investimentos com a Desenvolve Sp 

 

 
 

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. 

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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Desconto de 10% no pagamento à vista do 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 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), 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 valor 

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: 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 Municipa 

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

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

Horário de atendimento: 8h30 às 16h30 

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


 

 
 

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

WhatsApp: (12) 99792-3446 (só mensagens de texto) 
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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, 

ontribuindo 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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Segunda audiência pública para adequação do Plano Diretor de 

Caraguatatuba será nesta quarta (15) 

 

 
 

A segunda discussão para revisão e adequação do 

Plano Diretor de Caraguatatuba ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

do Litoral Norte ocorre na próxima quarta-feira (15/3), 

a partir das 18h, na Câmara Municipal. 

Na ocasião, haverá explanação do Projeto de Lei Complementar 01/21, 

de autoria do Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 42, 

de 24 de novembro de 2011 (Plano Diretor Municipal) e dá outras providências. 

Servidores da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 

da Prefeitura de Caraguatatuba estarão presentes para informações 

e esclarecimentos sobre o projeto, além de tirar dúvidas dos vereadores 

e da população. 

Para consultar o projeto e seus anexos na íntegra, 

basta clicar no link: 

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

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 

www.camaracaragua.sp.gov.br. 

O projeto 

Em fevereiro de 2019, a Administração Municipal iniciou uma consulta pública 

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


 

 
 

sobre a adequação do Plano Diretor ao Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Litoral Norte. 

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/SLN 

O Decreto Estadual nº 62.913/2017 trata do Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Setor do Litoral Norte, 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 Zoneamento Ecológico-Econômico 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 ora no Zoneamento Terrestre, ora no Zoneamento Marinho, 

ou ainda em ambos, nos municípios de Caraguatatuba, São Sebastião, 

Ilhabela e Ubatuba. 

Serviço: 

Audiência Pública para adequação do Plano Diretor de Caraguatatub 

ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

Datas: 15 de março de 2023 

Horário: 18h 

Local: Teatro Mário Covas (Avenida Goiás, 187–Indaiá) 
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Caraguatatuba abre inscrições para Campeonatos de Futebol 50 Anos 

e Futsal Feminino 

 

 
 

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

Municipal de Futsal Feminino Livre começaram nesta 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. 

Já 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. 
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Unidades de Saúde intensificam coleta de preventivo no mês da mulher com 

horário estendido e aos finais de semana 

 

 
 

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

em alusão ao mês de comemoração ao Dia da Mulher 

 intensificará os atendimentos para coleta de preventivo (papanicolau), 

como forma de prevenção ao câncer de colo do útero. 

A campanha é destinada às mulheres entre 25 e 64 

anos que estão sem realizar o exame há mais de três anos 

Algumas unidades realizarão atendimento em horário estendido 

e também aos sábados. 

O câncer de colo do útero é causado pela infecção por alguns tipos 

de papilomavírus humano (HPV). 

A infecção genital por esse vírus é muito frequente 

e não causa doença na maioria das vezes. 

Entretanto, em alguns casos ocorrem alterações celulares 

que podem evoluir para o câncer. 

Essas alterações são descobertas facilmente no exame preventivo. 

Segundo o secretário de Saúde, Gustavo Boher, é de extrema importância 

que as mulheres façam acompanhamento de rotina em qualquer época 

do ano para evitar o diagnóstico em estágio avançado. 

“Procurem as unidades de saúde para o agendamento do exame preventivo”, 

reforçou. 



 

 
 

Confira a programação: 

UBS MASSAGUAÇU: 

Dias 20, 21, 22 e 23 de março (segunda a quinta) das 17h às 20h 

Dia 25 de março (sábado) das 8h às 16h 

Dias 03, 04, 05 e 06 de abril (segunda a quinta) das 17h às 20h 

Dia 15 de abril (sábado) das 8h às 16h 

 

UBS MORRO DO ALGODÃO: 

Dias17 e 24 e 31 de março (sexta-feira) das 8h às 16h30 

 

UBS PEREQUÊ-MIRIM (Maurício Borges): 

Durante todo mês de março 

Terça: 8h às 17h 

Quarta: 13h às 17h 

Quinta: 8h às 16h 

Sexta: 8h às 17h 

 

UBS GOLFINHO: 

Dia 17 de março (sexta-feira) das 9h às 21h 

Dia 24 de março (sexta-feira) das 9h às 21h 
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Construção Civil impulsiona mercado em Caraguá e 222 alvarás já 

foram emitidos em 2023 

 

 
 

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, 

que 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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PAT Caraguatatuba com 89 vagas de emprego 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) 

de Caraguatatuba está com 89 oportunidades 

de emprego nesta segunda-feira (13). 

Destaque para cinco vagas de auxiliar de cozinha e de manutenção predial, 

quatro de balconista de padaria e de padeiro e três de empregada doméstica. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. 

É importante que o candidato acesse o link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/ 

para conferir os critérios. 

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

CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT 

na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

ajudante de cozinha em quiosque; assistente comercial; assistente fiscal/contábil; 

atendente de lanchonete; auxiliar de almoxarifado; auxiliar de cozinha; auxiliar de 

limpeza; auxiliar de limpeza residencial; auxiliar de manutenção predial; auxiliar 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/


 

 
 

de manutenção predial (mei); auxiliar de manutenção predial; auxiliar de 

mecânico; auxiliar de padeiro; balconista de padaria; caseiro; chapeiro; consultor 

comercial (sdr); consultor de vendas; cozinheiro; eletricista; empregada doméstica; 

empregada doméstica nos serviços gerais; garçom; gerente de supermercado; 

governanta de hotel; instalador de som e acessórios de veículos; instrutor de 

cursos; jardineiro piscineiro; lavador de automóveis; líder de vendas externo; 

manobrista; mecânico alinhador; mecânico de manutenção (setor saneamento); 

mecânico de motos; mecânico diesel; motorista de caminhão; motorista de 

caminhão em loja de materiais de construção; motorista de guincho; motorista 

entregador; nutricionista; operador de produção; operador de serviço ao cliente 

(osc); operador de telemarketing ativo; padeiro confeiteiro; padeiro/confeiteiro; 

pedagogo; pós-estágio/ jovem aprendiz na área administrativa; recepcionista de 

hotel; repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; supervisor 

operacional júnior; técnico de informática (estágio); técnico externo de 

informática; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; vendedor de 

materiais de construção e madeiras; vendedor 
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PAT de Caraguatatuba inicia semana com 89 vagas de emprego 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) 

de Caraguatatuba está com 89 oportunidades 

de emprego nesta segunda-feira (13). 

Destaque para cinco vagas de auxiliar de cozinha e de manutenção predial, 

quatro de balconista de padaria e de padeiro e três de empregada doméstica. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. 

É importante que o candidato acesse o link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/ 

para conferir os critérios. 

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

CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT 

na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

ajudante de cozinha em quiosque; assistente comercial; assistente fiscal/contábil; 

atendente de lanchonete; auxiliar de almoxarifado; auxiliar de cozinha; auxiliar de 

limpeza; auxiliar de limpeza residencial; auxiliar de manutenção predial; auxiliar 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/


 

 
 

de manutenção predial (mei); auxiliar de manutenção predial; auxiliar de 

mecânico; auxiliar de padeiro; balconista de padaria; caseiro; chapeiro; consultor 

comercial (sdr); consultor de vendas; cozinheiro; eletricista; empregada doméstica; 

empregada doméstica nos serviços gerais; garçom; gerente de supermercado; 

governanta de hotel; instalador de som e acessórios de veículos; instrutor de 

cursos; jardineiro piscineiro; lavador de automóveis; líder de vendas externo; 

manobrista; mecânico alinhador; mecânico de manutenção (setor saneamento); 

mecânico de motos; mecânico diesel; motorista de caminhão; motorista de 

caminhão em loja de materiais de construção; motorista de guincho; motorista 

entregador; nutricionista; operador de produção; operador de serviço ao cliente 

(osc); operador de telemarketing ativo; padeiro confeiteiro; padeiro/confeiteiro; 

pedagogo; pós-estágio/ jovem aprendiz na área administrativa; recepcionista de 

hotel; repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; supervisor 

operacional júnior; técnico de informática (estágio); técnico externo de 

informática; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; vendedor de 

materiais de construção e madeiras; vendedor 
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Unidades de Saúde intensificam coleta de preventivo no mês da mulher com 

horário estendido e aos finais de semana 

 

 
 

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

em alusão ao mês de comemoração ao Dia da Mulher 

intensificará os atendimentos para coleta de preventivo (papanicolau), 

como forma de prevenção ao câncer de colo do útero. 

A campanha é destinada às mulheres entre 25 e 64 anos 

que estão sem realizar o exame há mais de três anos 

Algumas unidades realizarão atendimento em horário estendido 

e também aos sábados. 

O câncer de colo do útero é causado pela infecção 

por alguns tipos de papilomavírus humano (HPV). 

A infecção genital por esse vírus é muito frequente 

e não causa doença na maioria das vezes. 

Entretanto, em alguns casos ocorrem alterações celulares 

que podem evoluir para o câncer. 

Essas alterações são descobertas facilmente no exame preventivo. 

Segundo o secretário de Saúde, Gustavo Boher, é de extrema importância 

que as mulheres façam acompanhamento de rotina em qualquer época 

do ano para evitar o diagnóstico em estágio avançado. 

“Procurem as unidades de saúde para o agendamento do exame preventivo”, 

reforçou. 



 

 
 

Confira a programação: 

UBS MASSAGUAÇU: 

Dias 20, 21, 22 e 23 de março (segunda a quinta) das 17h às 20h 

Dia 25 de março (sábado) das 8h às 16h 

Dias 03, 04, 05 e 06 de abril (segunda a quinta) das 17h às 20h 

Dia 15 de abril (sábado) das 8h às 16h 

 

UBS MORRO DO ALGODÃO: 

Dias17 e 24 e 31 de março (sexta-feira) das 8h às 16h30 

 

UBS PEREQUÊ-MIRIM (Maurício Borges): 

Durante todo mês de março 

Terça: 8h às 17h 

Quarta: 13h às 17h 

Quinta: 8h às 16h 

Sexta: 8h às 17h 

 

UBS GOLFINHO: 

Dia 17 de março (sexta-feira) das 9h às 21h 

Dia 24 de março (sexta-feira) das 9h às 21h 
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Prefeitura insere novos endereços com direito ao saque calamidade 

do FGTS 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba inseriu a segunda listagem de endereços 

Liberados para o saque calamidade do FGTS 

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). 

Confira aqui os endereços liberados em Caraguatatuba: 

Caraguatatuba foi a primeira cidade do Estado de São Paulo 

a ter a liberação do saque por calamidade do FGTS no dia 28 de fevereiro. 

Com base em relatórios emitidos pela Defesa Civil, 

as listagens de contemplados foram divulgadas pelo município 

com aval da Caixa Econômica Federal. 

A Prefeitura de Caraguatatuba disponibilizou a Central 156 para cadastro 

dos moradores que foram afetados pelas chuvas 

e não constam nas listas liberadas pelo Caixa Econômica. 

O saque por calamidade do FGTS é voltado aos moradores das cidades atingidas 

pelas chuvas e que constam na lista do Estado como situação de calamidade 

pública, entre eles, Caraguatatuba. 

Segundo a instituição bancária, para realizar 

o saque basta que o morador possua saldo na conta do FGTS. 

O valor para retirada é de até R$ 6.220,00 

e o pedido será feito através do aplicativo FGTS. 

O morador de Caraguatatuba deve requerer o saque até dia 21 de maio. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Relacao-de-enderecos-Anexo-I.pdf


 

 
 

Como fazer 

O Saque Calamidade do FGTS é uma modalidade em que o trabalhador 

tem direito a sacar o saldo da conta do FGTS por necessidade pessoal, 

urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido 

a sua área de residência. 

Para solicitar o Saque do FGTS Calamidade através do APP FGTS, 

o trabalhador deve seguir os passos a seguir: 

–Ao acessar o APP FGTS, clique na opção “Meus Saques”; 

–Escolha a opção “Outras Situações de Saques”; 

–Selecione o motivo do Saque “Calamidade Pública”; 

–Selecione o município de sua residência e clique em “Continuar”;  

–Escolha uma das opções para receber seu FGTS 

(Crédito em conta bancária de qualquer instituição; ou sacar presencialmente); 

–Faça Upload dos documentos requeridos; 

–Confira os documentos anexados e confirme;  

–A CAIXA irá analisar sua solicitação e caso esteja tudo certo, 

o valor será creditado em sua conta. 

Para fazer o download do APP FGTS ou para obter maiores informações através 

do Guia Rápido do APP FGTS, o trabalhador deve acessar 

o link 

https://www.fgts.gov.br/Documents/Guia_r%C3%A1pido_APP_FGTS.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fgts.gov.br/Documents/Guia_r%C3%A1pido_APP_FGTS.pdf


 

 
 

Clipping de Notícias: 13/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: A Cidade Ubatuba 

 

Unidades de Saúde intensificam coleta de preventivo no mês da mulher com 

horário estendido e aos finais de semana 

 

 
 

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

em alusão ao mês de comemoração ao Dia da Mulher 

intensificará os atendimentos para coleta de preventivo (papanicolau), 

como forma de prevenção ao câncer de colo do útero. 

A campanha é destinada às mulheres entre 25 e 64 anos 

que estão sem realizar o exame há mais de três anos 

Algumas unidades realizarão atendimento em horário estendido 

e também aos sábados. 

O câncer de colo do útero é causado pela infecção 

por alguns tipos de papilomavírus humano (HPV). 

A infecção genital por esse vírus é muito frequente 

e não causa doença na maioria das vezes. 

Entretanto, em alguns casos ocorrem alterações celulares 

que podem evoluir para o câncer. 

Essas alterações são descobertas facilmente no exame preventivo. 

Segundo o secretário de Saúde, Gustavo Boher, é de extrema importância 

que as mulheres façam acompanhamento de rotina em qualquer época 

do ano para evitar o diagnóstico em estágio avançado. 

“Procurem as unidades de saúde para o agendamento do exame preventivo”, 

reforçou. 



 

 
 

Confira a programação: 

UBS MASSAGUAÇU: 

Dias 20, 21, 22 e 23 de março (segunda a quinta) das 17h às 20h 

Dia 25 de março (sábado) das 8h às 16h 

Dias 03, 04, 05 e 06 de abril (segunda a quinta) das 17h às 20h 

Dia 15 de abril (sábado) das 8h às 16h 

 

UBS MORRO DO ALGODÃO: 

Dias17 e 24 e 31 de março (sexta-feira) das 8h às 16h30 

 

UBS PEREQUÊ-MIRIM (Maurício Borges): 

Durante todo mês de março 

Terça: 8h às 17h 

Quarta: 13h às 17h 

Quinta: 8h às 16h 

Sexta: 8h às 17h 

 

UBS GOLFINHO: 

Dia 17 de março (sexta-feira) das 9h às 21h 

Dia 24 de março (sexta-feira) das 9h às 21h 
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PREFEITURA INSERE NOVOS ENDEREÇOS COM DIREITO AO SAQUE 

CALAMIDADE DO FGTS 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba inseriu a segunda listagem de endereços 

Liberados para o saque calamidade do FGTS 

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). 

Confira aqui os endereços liberados em Caraguatatuba: 

Caraguatatuba foi a primeira cidade do Estado de São Paulo 

a ter a liberação do saque por calamidade do FGTS no dia 28 de fevereiro. 

Com base em relatórios emitidos pela Defesa Civil, 

as listagens de contemplados foram divulgadas pelo município 

com aval da Caixa Econômica Federal. 

A Prefeitura de Caraguatatuba disponibilizou a Central 156 para cadastro 

dos moradores que foram afetados pelas chuvas 

e não constam nas listas liberadas pelo Caixa Econômica. 

O saque por calamidade do FGTS é voltado aos moradores das cidades atingidas 

pelas chuvas e que constam na lista do Estado como situação de calamidade 

pública, entre eles, Caraguatatuba. 

Segundo a instituição bancária, para realizar 

o saque basta que o morador possua saldo na conta do FGTS. 

O valor para retirada é de até R$ 6.220,00 

e o pedido será feito através do aplicativo FGTS. 

O morador de Caraguatatuba deve requerer o saque até dia 21 de maio. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Relacao-de-enderecos-Anexo-I.pdf


 

 
 

Como fazer 

O Saque Calamidade do FGTS é uma modalidade em que o trabalhador 

tem direito a sacar o saldo da conta do FGTS por necessidade pessoal, 

urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido 

a sua área de residência. 

Para solicitar o Saque do FGTS Calamidade através do APP FGTS, 

o trabalhador deve seguir os passos a seguir: 

–Ao acessar o APP FGTS, clique na opção “Meus Saques”; 

–Escolha a opção “Outras Situações de Saques”; 

–Selecione o motivo do Saque “Calamidade Pública”; 

–Selecione o município de sua residência e clique em “Continuar”;  

–Escolha uma das opções para receber seu FGTS 

(Crédito em conta bancária de qualquer instituição; ou sacar presencialmente); 

–Faça Upload dos documentos requeridos; 

–Confira os documentos anexados e confirme;  

–A CAIXA irá analisar sua solicitação e caso esteja tudo certo, 

o valor será creditado em sua conta. 

Para fazer o download do APP FGTS ou para obter maiores informações através 

do Guia Rápido do APP FGTS, o trabalhador deve acessar 

o link 

https://www.fgts.gov.br/Documents/Guia_r%C3%A1pido_APP_FGTS.pdf 
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