
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Terça e Quarta-Feira, 14 e 15 de Março de 2023. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba implanta Centro de Acolhida Especial para pessoas em situação de 

rua 

Caraguatatuba 

Região Sul de Caraguatatuba ganhará nova Praça Esportiva e de Lazer 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

4ª Mostra de Arte Comemoração do Dia do Caiçara e do Artesão é aberta em 

Caraguá 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Centro de Acolhida Especial para pessoas em situação de rua 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Prefeitura promove limpeza e roçada de Norte a Sul de Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Karatê de Caraguatatuba fatura 15 medalhas na 3ª Etapa do Campeonato Paulista 

Caraguatatuba 

Caraguá em Obras: Prefeitura promove desvio em rodovia para instalação de aduelas de 

drenagem no Perequê-Mirim 

Caraguatatuba 

Região Sul de Caraguatatuba ganhará nova Praça Esportiva e de Lazer 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza limpeza de dejetos nos Rios Santo Antônio e Gracuí 

Caraguatatuba 

Edificação construída em área pública e de risco é demolida no Rio do Ouro 

Caraguatatuba 

Núcleo do Morro do Algodão reabre e inicia Oficinas Culturais nesta quarta-feira 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Região Sul De Caraguatatuba Ganhará Nova Praça Esportiva E De Lazer 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-implanta-centro-de-acolhida-especial-para-pessoas-em-situacao-de-rua/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-implanta-centro-de-acolhida-especial-para-pessoas-em-situacao-de-rua/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/regiao-sul-de-caraguatatuba-ganhara-nova-praca-esportiva-e-de-lazer/
https://radarlitoral.com.br/noticias/21505/4%EF%BF%BD-mostra-de-arte-comemoracao-do-dia-do-caicara-e-do-artesao-e-aberta-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/21505/4%EF%BF%BD-mostra-de-arte-comemoracao-do-dia-do-caicara-e-do-artesao-e-aberta-em-caragua
https://www.caraguatv.com.br/2023/03/14/centro-de-acolhida-especial-para-pessoas-em-situacao-de-rua/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-promove-limpeza-e-rocada-de-norte-a-sul-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2023/03/karate-de-caraguatatuba-fatura-15-medalhas-na-3a-etapa-do-campeonato-paulista/
https://falacaragua.com.br/2023/03/caragua-em-obras-prefeitura-promove-desvio-em-rodovia-para-instalacao-de-aduelas-de-drenagem-no-pereque-mirim/
https://falacaragua.com.br/2023/03/caragua-em-obras-prefeitura-promove-desvio-em-rodovia-para-instalacao-de-aduelas-de-drenagem-no-pereque-mirim/
https://falacaragua.com.br/2023/03/regiao-sul-de-caraguatatuba-ganhara-nova-praca-esportiva-e-de-lazer/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-limpeza-de-dejetos-nos-rios-santo-antonio-e-gracui/
https://falacaragua.com.br/2023/03/edificacao-construida-em-area-publica-e-de-risco-e-demolida-no-rio-do-ouro/
https://falacaragua.com.br/2023/03/nucleo-do-morro-do-algodao-reabre-e-inicia-oficinas-culturais-nesta-quarta-feira/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/regiao-sul-de-caraguatatuba-ganhara-nova-praca-esportiva-e-de-lazer/


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Implanta Centro De Acolhida Especial Para Pessoas Em Situação 

De Rua 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

2ª audiência Pública para adequação do plano diretor de caraguá acontece nesta 

quarta-feira (15/03), às 18h, no Teatro Mário Covas 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba cria Centro de Acolhida Especial para pessoas em situação de rua 

 

Suzano TV 

Caraguatatuba 

Karatê de Caraguatatuba fatura 15 medalhas na 3ª Etapa do Campeonato Paulista 

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Núcleo do Morro do Algodão reabre e inicia Oficinas Culturais nesta quarta-feira 

 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba aplica 3.050 doses da vacina bivalente contra Covid e reforça 

importância da imuniza 

Caraguatatuba 

Início das Oficinas Culturais movimentam os polos em Caraguatatuba 

 

A voz do Litoral 

Caraguatatuba 

CARAGUÁ EM OBRAS: PREFEITURA PROMOVE DESVIO EM RODOVIA PARA 

INSTALAÇÃO DE ADUELAS DE DRENAGEM NO PEREQUÊ-MIRIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-implanta-centro-de-acolhida-especial-para-pessoas-em-situacao-de-rua/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-implanta-centro-de-acolhida-especial-para-pessoas-em-situacao-de-rua/
https://www.litoralempauta.com.br/2a-audiencia-publica-para-adequacao-do-plano-diretor-de-caragua-acontece-nesta-quarta-feira-15-03-as-18h-no-teatro-mario-covas/
https://www.litoralempauta.com.br/2a-audiencia-publica-para-adequacao-do-plano-diretor-de-caragua-acontece-nesta-quarta-feira-15-03-as-18h-no-teatro-mario-covas/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/caraguatatuba-cria-centro-de-acolhida-especial-para-pessoas-em-situacao-de-rua-16589174
https://suzano.tv/2023/03/karate-de-caraguatatuba-fatura-15-medalhas-na-3a-etapa-do-campeonato-paulista/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/nucleo-do-morro-do-algodao-reabre-e-inicia-oficinas-culturais-nesta-quarta-feira
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10718/caraguatatuba-aplica-3050-doses-da-vacina-bivalent/
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10718/caraguatatuba-aplica-3050-doses-da-vacina-bivalent/
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10714/inicio-das-oficinas-culturais-movimentam-os-polos-/
https://jornalvozdolitoral.com/caragua-em-obras-prefeitura-promove-desvio-em-rodovia-para-instalacao-de-aduelas-de-drenagem-no-pereque-mirim/
https://jornalvozdolitoral.com/caragua-em-obras-prefeitura-promove-desvio-em-rodovia-para-instalacao-de-aduelas-de-drenagem-no-pereque-mirim/


 

 
 

Clipping de Notícias: 14/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Caraguatatuba Implanta Centro De Acolhida Especial Para Pessoas 

Em Situação De Rua 

 

 
 

Caraguatatuba iniciou nesta terça-feira (14), mais um serviço pioneiro na região, 

o Centro de Acolhida Especial (CAE) para pessoas em situação de rua. 

Com isto, o município soma três espaços para acolhimento deste público. 

O diferencial deste serviço, mais conhecido como albergue, 

é que o regime de atendimento será noturno. 

O projeto é administrado por meio de uma entidade conveniada 

com a Prefeitura, e oferece dormitório, alimentação e higiene pessoal. 

São ofertadas 30 vagas, para homens e mulheres em situação de rua, 

seja por motivos de abandono, migração, ausência de residência, 

sem condições de autossustento ou diversas outras situações. 

O abrigamento é encaminhado através do serviço de abordagem social 

ou pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). 

Segundo Evair Ribeiro, presidente e coordenador da Restitui, 

o CAE é um serviço temporário, onde as pessoas ficam um período, 

enquanto a equipe multiprofissional trabalha no atendimento 

com os encaminhamentos necessários, buscando a garantia dos direitos 

e a humanização do individuo. 

“Temos que desmistificar o preconceito com a população adulta de rua 

e fazê-los sair dessa condição com dignidade”, destacou. 



 

 
 

O prefeito Aguilar Junior visitou o espaço e ressaltou ser uma conquista 

aguardada há muitos anos, colocada em prática no melhor momento, 

com a garantia de melhores condições a essa população, 

através de uma instituição comprometida com este trabalho. 

O prefeito considerou como mais um avanço nas políticas públicas sociais, 

colocando Caraguatatuba mais uma vez a frente das outras cidades. 

“É preciso acolher, entender e mostrar às pessoas em situação de rua 

que estamos preocupados em tirá-los dessa situação 

e resgatar sua dignidade e autonomia, com apoio da segurança pública, 

para atender de fato quem está em busca de uma nova chance”, disse. 

Além disso, o município possui outras duas casas de passagem com atendimento 

multiprofissional, alimentação completa, encaminhamento médico e psiquiátrico 

e tentativas de reintegração à sociedade, encaminhamentos para internação 

(dependência química), regularização de documentos 

e benefícios e retorno à cidade de origem. 

Como ajudar de maneira correta? 

Ao deparar-se com pessoas em situação de rua o cidadão 

ou entidade que deseja ajudar deve entrar 

em contato com as equipes da Prefeitura que tomarão as devidas providências. 

O serviço especializado é ofertado de forma continuada. 

As equipes são compostas por assistente sociais e educadores sociais 

que percorrem a cidade, de segunda à sexta-feira, das 8h às 23h, 

e aos sábados, domingos e feriados em horários alternados. 

Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de vandalismo 

ou qualquer tipo de violência a orientação é acionar imediatamente 

a Polícia Militar pelo 190. 

Serviço: 

Casa de Passagem Masculina–Rua: Banco Itaú, 202–Porto Novo 

Centro de Acolhimento Temporário Feminino e Famílias– 

Rua: Antonio Francisco Peliciar, 955–Cantagalo 



 

 
 

CREAS–Centro de Referência Especializado de Assistência Social– 

Rua: Senador Feijó, 165–Jardim Aruan. 

Telefone: (12) 3886-2956 

Restitui–(12) 3600-2962 / (12) 99601-9403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 15/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Região Sul de Caraguatatuba ganhará nova Praça Esportiva e de Lazer 

 

 
 

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

avança com a construção da Praça Esportiva e de Lazer 

no bairro Perequê-Mirim, na Região Sul do município. 

O projeto inclui a construção de campo de futebol com arquibancada, 

vestiários, além de pista de atletismo e ciclismo ao redor de todo o núcleo. 

O diferencial do empreendimento está na construção 

de um campo de futebol de areia. 

As obras são executadas pela empresa JB Construções e Empreendimentos 

e foram iniciadas em janeiro do ano passado. 

O investimento total é de R$ 4,9 milhões oriundas 

do financiamento com Caixa–FINISA. 

O espaço é mais um equipamento esportivo na Região Sul que irá auxiliar 

a Secretaria de Esportes e Recreação no atendimento aos atletas 

provenientes dos bairros Perequê-Mirim, Pegorelli, 

Travessão e adjacentes. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, 

o espaço permitirá a prática de diversas 

modalidades esportivas e será totalmente acessível. 

A Praça Esportiva e de Lazer é construída entre 

as Ruas Emílio Marcondes Ribas e Rua Yoshizo Shibata, 

que dá acesso ao bairro Pegorelli. 



 

 
 

Clipping de Notícias: 15/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

4ª Mostra de Arte Comemoração do Dia do Caiçara e do Artesão é 

aberta em Caraguá 

 

 
 

A Fundacc–Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba apresenta 

a 4ª Mostra da Arte Comemoração do Dia do Caiçara e do Artesão 

e pode ser apreciada até o dia 31 de março na Secretaria de Turismo, 

na avenida da praia. 

A visitação é de segunda a sexta, das 9h às 17h, 

e sábados das 9h às 12h. 

A exposição teve início no último sábado (11/3). 

São 21 artesãos de Caraguatatuba expondo 47 obras que foram selecionadas 

por sua originalidade, arte finalização, conceito e temática sobre a cultura caiçara 

via edital nº003/23, de 13 de fevereiro de 2023. 

No total 23 inscrições foram realizadas. 

O público vai conhecer objetos artísticos nas técnicas de esculturas em entalhe 

de madeira e cerâmica, trancado em fibras, pintura em acrílica, 

objetos decorativos, costura criativa, cestaria em fibra de coqueiro, 

arte decoração e arte em amigurumi. 

A Secretaria de Turismo fica na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, n°25 

Centro de Caraguatatuba. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 14/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Caraguá TV 

 

Centro de Acolhida Especial para pessoas em situação de rua 

 

 
 

Caraguatatuba iniciou nesta terça-feira (14), mais um serviço pioneiro na região, 

o Centro de Acolhida Especial (CAE) para pessoas em situação de rua. 

Com isto, o município soma três espaços para acolhimento deste público. 

O diferencial deste serviço, mais conhecido como albergue, 

é que o regime de atendimento será noturno. 

O projeto é administrado por meio de uma entidade conveniada 

com a Prefeitura, e oferece dormitório, alimentação e higiene pessoal. 

São ofertadas 30 vagas, para homens e mulheres em situação de rua, 

seja por motivos de abandono, migração, ausência de residência, 

sem condições de autossustento ou diversas outras situações. 

O abrigamento é encaminhado através do serviço de abordagem social 

ou pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). 

Segundo Evair Ribeiro, presidente e coordenador da Restitui, 

o CAE é um serviço temporário, onde as pessoas ficam um período, 

enquanto a equipe multiprofissional trabalha no atendimento 

com os encaminhamentos necessários, buscando a garantia dos direitos 

e a humanização do individuo. 

“Temos que desmistificar o preconceito com a população adulta 

de rua e fazê-los sair dessa condição com dignidade”, destacou. 

O prefeito Aguilar Junior visitou o espaço e ressaltou ser uma conquista 



 

 
 

aguardada há muitos anos, colocada em prática no melhor momento, 

com a garantia de melhores condições a essa população, 

através de uma instituição comprometida com este trabalho. 

O prefeito considerou como mais um avanço nas políticas públicas sociais, 

colocando Caraguatatuba mais uma vez a frente das outras cidades. 

“É preciso acolher, entender e mostrar às pessoas em situação de rua 

que estamos preocupados em tirá-los dessa situação 

e resgatar sua dignidade e autonomia, com apoio da segurança pública, 

para atender de fato quem está em busca de uma nova chance”, disse. 

Além disso, o município possui outras duas casas de passagem com atendimento 

multiprofissional, alimentação completa, encaminhamento médico e psiquiátrico 

e tentativas de reintegração à sociedade, encaminhamentos para internação 

(dependência química), regularização de documentos 

e benefícios e retorno à cidade de origem. 

Como ajudar de maneira correta? 

Ao deparar-se com pessoas em situação de rua o cidadão 

ou entidade que deseja ajudar deve entrar em contato 

com as equipes da Prefeitura que tomarão as devidas providências. 

O serviço especializado é ofertado de forma continuada. 

As equipes são compostas por assistente sociais e educadores sociais 

que percorrem a cidade, de segunda à sexta-feira, das 8h às 23h, 

e aos sábados, domingos e feriados em horários alternados. 

Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de vandalismo 

ou qualquer tipo de violência a orientação é acionar imediatamente 

a Polícia Militar pelo 190. 

Serviço: 

Casa de Passagem Masculina–Rua: Banco Itaú, 202–Porto Novo 

Centro de Acolhimento Temporário Feminino e Famílias– 

Rua: Antonio Francisco Peliciar, 955–Cantagalo 

CREAS–Centro de Referência Especializado de Assistência Social– 



 

 
 

Rua: Senador Feijó, 165–Jardim Aruan. 

Telefone: (12) 3886-2956 

Restitui–(12) 3600-2962 / (12) 99601-9403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 14/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Prefeitura promove limpeza e roçada de Norte a Sul de Caraguatatuba 

 

 
 

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

promove nesta terça-feira (14), diversas ações de zeladoria 

de Norte a Sul do município. 

Dentre os principais serviços estão a limpeza e roçada de vias e espaços públicos. 

Os bairros que recebem os serviços são Pontal Santamarina, Jetuba, 

Portal Fazendinha, Tinga, Perequê-Mirim, Barranco Alto, Travessão e Porto Novo. 

A Secretaria de Serviços Públicos conta com uma estratégia especial 

para a execução das ações, para que todo município 

seja contemplado regularmente pelas equipes de zeladoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 14/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Karatê de Caraguatatuba fatura 15 medalhas na 3ª Etapa do Campeonato 

Paulista 

 

 
 

A equipe de Karatê da Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba 

conquistou cinco medalhas de ouro, seis de prata e quatro de bronze 

na 3ª Etapa do Campeonato Paulista. 

A competição foi realizada no último sábado (11/3), 

no Ginásio Falcão, em Praia Grande. 

Com o resultado, a equipe de Caraguatatuba garantiu vaga 

nas Finais do Campeonato Paulista de Karate em 2 de junho, 

na cidade de São Bernardo, na Grande São Paulo. 

Os atletas competiram nas categorias Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, 

Sub 21, Cadete, Junior, Sênior e Máster (A, B, BC, D, DE, E, F, FG, G, H, HI, J, N). 

A atleta Juliana Orizo, de 12 anos, se destacou ao ganhar a medalha de ouro 

no Kata (demonstração) e a de prata no Kumitê (luta). 

A karateca Lívia Modesto, da categoria Sub 10, 

também se destacou ao ficar com a medalha de bronze 

no kata e no kumitê. 

A equipe é treinada pelo professor Ângelo Oliveira. 

 

Resultado de Caraguatatuba na 3ª Etapa do Campeonato Paulista de Karatê 

Kata (demonstração) e Kumitê (luta) 

Luiz Paulo–ouro e prata 



 

 
 

Juliana Orizo–ouro prata 

Lívia Modesto–bronze e bronze 

 

Kumitê 

Ângelo Oliveira–ouro 

Mayara Santos–ouro 

Jhade Santos–ouro 

David Carvalho–prata 

Davison Carvalho–prata 

João Lima–prata 

Isabelly Brito–bronze 

Paulo Lima–bronze 

Sarah Oliveira–bronze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 14/03/2023 
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Veículo: Fala Caraguá 

 

Caraguá em Obras: Prefeitura promove desvio em rodovia para instalação 

de aduelas de drenagem no Perequê-Mirim 

 

 
 

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

iniciou o estreitamento de pistas e transposição de faixas da Rodovia SP-55 

(BR-101), para instalação de aduelas de drenagem no Perequê-Mirim, 

Região Sul do município. 

Além do estreitamento de pista na rodovia, a Prefeitura interditou 

Parcialmente as vias Ítalo Mazzucca e Jânio da Silva Quadro 

no seu trecho final próximo a rodovia. 

A obra está com sinalização no intuito de orientar 

os motoristas que trafegam pelo trecho. 

A execução da travessia do Córrego Itororó faz parte da Fase 2 

do Programa Caraguá em Obras 

e visa aumentar a vazão e facilitar o fluxo de águas pluviais da região. 
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Veículo: Fala Caraguá 

 

Região Sul de Caraguatatuba ganhará nova Praça Esportiva e de Lazer 

 

 
 

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

avança com a construção da Praça Esportiva e de Lazer no bairro Perequê-Mirim, 

na Região Sul do município. 

O projeto inclui a construção de campo de futebol com arquibancada, 

vestiários, além de pista de atletismo e ciclismo ao redor de todo o núcleo. 

O diferencial do empreendimento está na construção 

de um campo de futebol de areia. 

As obras são executadas pela empresa JB Construções e Empreendimentos 

e foram iniciadas em janeiro do ano passado. 

O investimento total é de R$ 4,9 milhões oriundas 

do financiamento com Caixa–FINISA. 

O espaço é mais um equipamento esportivo na Região Sul que irá auxiliar 

a Secretaria de Esportes e Recreação no atendimento 

aos atletas provenientes dos bairros Perequê-Mirim, Pegorelli, 

Travessão e adjacentes. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, o espaço permitirá a prática 

de diversas modalidades esportivas e será totalmente acessível. 

A Praça Esportiva e de Lazer é construída entre as Ruas Emílio Marcondes Ribas 

e Rua Yoshizo Shibata, que dá acesso ao bairro Pegorelli. 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza limpeza de dejetos nos Rios Santo 

Antônio e Gracuí 

 

 

 

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

iniciou nesta terça-feira (14/3) o trabalho de limpeza de dejetos 

que ficaram espalhados em trechos do Rio Santo Antônio, 

oriundos da ressaca do mar e das chuvas que atingiram a cidade. 

A ação é realizada nas proximidades da ponte da Avenida Arthur da Cosa Filho 

(Avenida da Praia) e a equipe da Sesep utiliza uma escavadeira hidráulica 

para retirar o material mais volumoso (podas, galhos, troncos e lixo domiciliar). 

Logo depois, será feita também a limpeza manual no rio. 

Trabalho semelhante também é feito no Rio Gracuí, 

um dos mais importantes da Região Norte da cidade. 

O objetivo é melhorar a vazão dos rios e facilitar 

o escoamento das águas em período de fortes chuvas. 

“As equipes de manutenção urbana da Secretaria de Serviços Públicos continuam 

com o serviço preventivo de limpeza de valas de drenagem e nos rios nas três 

regiões do município. As ações começaram antes do verão e se estendem 

durante todo esse período chuvoso. Já fizemos intervenções no Pegorelli, Perequê 

Mirim, Travessão, Porto Novo, Jardim Gaivotas, Morro do Algodão, Golfinhos, 

Rio do Ouro, Martim de Sá, Jetuba, Massaguaçu, Tabatinga, entre outros bairros”, 

explicou o secretário de Serviços Públicos, Marcelo Pereira. 
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Edificação construída em área pública e de risco é demolida no Rio do Ouro 

 

 
 

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

efetuou a demolição de uma nova edificação irregular 

localizada no bairro do Rio do Ouro. 

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

faz parte do trabalho de prevenção para evitar novas construções 

irregulares em áreas de risco, 

em áreas públicas ou de preservação permanente do município. 

A construção, que não era habitável, se encontrava em área pública 

e de risco na Rua Agostinho Figueiredo. 

O ato de invadir e ocupar uma área em Caraguatatuba, sem a devida autorização, 

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

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

A Prefeitura lembra que a população pode denunciar irregularidades 

por meio da Central de Relacionamento 156 (telefone, site ou aplicativo), 

inclusive de forma sigilosa. 
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Núcleo do Morro do Algodão reabre e inicia Oficinas Culturais nesta quarta-

feira 

 

 
 

O Polo Cultural do Morro do Algodão reabre suas portas para receber 

As atividades da Fundacc por meio das oficinas culturais nesta 

quarta-feira (15/3), a partir das 9h. 

A aula inaugural deste semestre contará com a presença 

do prefeito Aguilar Junior, autoridades e comunidade, 

recebidos pela presidente da Fundacc, Malu Baracat. 

As atividades culturais foram suspensas durante a pandemia de Covid-19 

no Núcleo de Atendimento Social–Centro Comunitário e Cultural José 

Agostinho de Souza “Paraíba” ficando totalmente voltado ao atendimento 

social com distribuição de cestas básicas e ao acolhimento da população 

também durante as chuvas do Carnaval deste ano. 

Após pedidos da comunidade para a volta das atividades culturais 

No bairro, o prédio passou por adaptações e reformas 

e está pronto para retomar as atividades das oficinas culturais. 

O Polo do Morro do Algodão oferece artes cênicas, artesanato 

e artes plásticas, dança, ecologia, folclore e música 

e as inscrições estão abertas. 
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Região Sul de Caraguatatuba ganhará nova Praça Esportiva e de Lazer 

 

 
 

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

avança com a construção da Praça Esportiva e de Lazer 

no bairro Perequê-Mirim, na Região Sul do município. 

O projeto inclui a construção de campo de futebol com arquibancada, 

vestiários, além de pista de atletismo e ciclismo ao redor de todo o núcleo. 

O diferencial do empreendimento está na construção 

de um campo de futebol de areia. 

As obras são executadas pela empresa JB Construções e Empreendimentos 

e foram iniciadas em janeiro do ano passado. 

O investimento total é de R$ 4,9 milhões oriundas 

do financiamento com Caixa–FINISA. 

O espaço é mais um equipamento esportivo na Região Sul que irá auxiliar 

a Secretaria de Esportes e Recreação no atendimento 

aos atletas provenientes dos bairros Perequê-Mirim, Pegorelli, 

Travessão e adjacentes. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, o espaço permitirá 

a prática de diversas modalidades esportivas e será totalmente acessível. 

A Praça Esportiva e de Lazer é construída entre as Ruas Emílio Marcondes Ribas 

e Rua Yoshizo Shibata, que dá acesso ao bairro Pegorelli. 
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Caraguatatuba Implanta Centro De Acolhida Especial Para Pessoas 

Em Situação De Rua 

 

 
 

Caraguatatuba iniciou nesta terça-feira (14), mais um serviço pioneiro na região, 

o Centro de Acolhida Especial (CAE) para pessoas em situação de rua. 

Com isto, o município soma três espaços para acolhimento deste público. 

O diferencial deste serviço, mais conhecido como albergue, 

é que o regime de atendimento será noturno. 

O projeto é administrado por meio de uma entidade conveniada 

com a Prefeitura, e oferece dormitório, alimentação e higiene pessoal. 

São ofertadas 30 vagas, para homens e mulheres em situação de rua, 

seja por motivos de abandono, migração, ausência de residência, 

sem condições de autossustento ou diversas outras situações. 

O abrigamento é encaminhado através do serviço de abordagem social 

ou pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). 

Segundo Evair Ribeiro, presidente e coordenador da Restitui, 

o CAE é um serviço temporário, onde as pessoas ficam um período, 

enquanto a equipe multiprofissional trabalha no atendimento 

com os encaminhamentos necessários, buscando a garantia dos direitos 

e a humanização do individuo. 

“Temos que desmistificar o preconceito com a população adulta de rua 

e fazê-los sair dessa condição com dignidade”, destacou. 



 

 
 

O prefeito Aguilar Junior visitou o espaço e ressaltou ser uma conquista 

aguardada há muitos anos, colocada em prática no melhor momento, 

com a garantia de melhores condições a essa população, 

através de uma instituição comprometida com este trabalho. 

O prefeito considerou como mais um avanço nas políticas públicas sociais, 

colocando Caraguatatuba mais uma vez a frente das outras cidades. 

“É preciso acolher, entender e mostrar às pessoas em situação de rua 

que estamos preocupados em tirá-los dessa situação 

e resgatar sua dignidade e autonomia, com apoio da segurança pública, 

para atender de fato quem está em busca de uma nova chance”, disse. 

Além disso, o município possui outras duas casas de passagem com atendimento 

multiprofissional, alimentação completa, encaminhamento médico e psiquiátrico 

e tentativas de reintegração à sociedade, encaminhamentos para internação 

(dependência química), regularização de documentos 

e benefícios e retorno à cidade de origem. 

Como ajudar de maneira correta? 

Ao deparar-se com pessoas em situação de rua o cidadão 

ou entidade que deseja 

ajudar deve entrar em contato com as equipes da Prefeitura 

que tomarão as devidas providências. 

O serviço especializado é ofertado de forma continuada. 

As equipes são compostas por assistente sociais e educadores sociais 

que percorrem a cidade, de segunda à sexta-feira, das 8h às 23h, 

e aos sábados, domingos e feriados em horários alternados. 

Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de vandalismo 

ou qualquer tipo de violência a orientação é acionar imediatamente 

a Polícia Militar pelo 190. 

Serviço: 

Casa de Passagem Masculina–Rua: Banco Itaú, 202–Porto Novo 

Centro de Acolhimento Temporário Feminino e Famílias– 



 

 
 

Rua: Antonio Francisco Peliciar, 955–Cantagalo 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

Rua: Senador Feijó, 165–Jardim Aruan. 

Telefone: (12) 3886-2956 

Restitui–(12) 3600-2962 / (12) 99601-9403 
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2ª audiência Pública para adequação do plano diretor de caraguá 

acontece nesta quarta-feira (15/03), às 18h, no Teatro Mário Covas 

 

 
 

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, no Teatro Mário Covas. 

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


 

 
 

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 Caraguatatuba 

ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

Data: 15 de março de 2023 

Horário: 18h 

Local: Teatro Mário Covas (Avenida Goiás, 187–Indaiá) 
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Caraguatatuba cria Centro de Acolhida Especial para pessoas em 

situação de rua 

 

 
 

Caraguatatuba iniciou nesta terça-feira (14), mais um serviço pioneiro na região, 

o Centro de Acolhida Especial (CAE) para pessoas em situação de rua. 

Com isto, o município soma três espaços para acolhimento deste público. 

O diferencial deste serviço, mais conhecido como albergue, 

é que o regime de atendimento será noturno. 

O projeto é administrado por meio de uma entidade conveniada 

com a Prefeitura, e oferece dormitório, alimentação e higiene pessoal. 

São ofertadas 30 vagas, para homens e mulheres em situação de rua, 

seja por motivos de abandono, migração, ausência de residência, 

sem condições de autossustento ou diversas outras situações. 

O abrigamento é encaminhado através do serviço de abordagem social 

ou pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). 

Segundo Evair Ribeiro, presidente e coordenador da Restitui, 

o CAE é um serviço temporário, onde as pessoas ficam um período, 

enquanto a equipe multiprofissional trabalha no atendimento 

com os encaminhamentos necessários, buscando a garantia dos direitos 

e a humanização do individuo. 

“Temos que desmistificar o preconceito com a população adulta de rua 

e fazê-los sair dessa condição com dignidade”, destacou. 



 

 
 

O prefeito Aguilar Junior visitou o espaço e ressaltou ser uma conquista 

aguardada há muitos anos, colocada em prática no melhor momento, 

com a garantia de melhores condições a essa população, 

através de uma instituição comprometida com este trabalho. 

O prefeito considerou como mais um avanço nas políticas públicas sociais, 

colocando Caraguatatuba mais uma vez a frente das outras cidades. 

“É preciso acolher, entender e mostrar às pessoas em situação de rua 

que estamos preocupados em tirá-los dessa situação 

e resgatar sua dignidade 

e autonomia, com apoio da segurança pública, 

para atender de fato quem está em busca de uma nova chance”, disse. 

Além disso, o município possui outras duas casas de passagem com atendimento 

multiprofissional, alimentação completa, encaminhamento médico e psiquiátrico 

e tentativas de reintegração à sociedade, encaminhamentos para internação 

(dependência química), regularização de documentos 

e benefícios e retorno à cidade de origem. 

Como ajudar de maneira correta? 

Ao deparar-se com pessoas em situação de rua o cidadão 

ou entidade que deseja 

ajudar deve entrar em contato com as equipes da Prefeitura 

que tomarão as devidas providências. 

O serviço especializado é ofertado de forma continuada. 

As equipes são compostas por assistente sociais e educadores sociais 

que percorrem a cidade, de segunda à sexta-feira, das 8h às 23h, 

e aos sábados, domingos e feriados em horários alternados. 

Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de vandalismo 

ou qualquer tipo de violência a orientação é acionar imediatamente 

a Polícia Militar pelo 190. 

Serviço: 

Casa de Passagem Masculina–Rua: Banco Itaú, 202–Porto Novo 



 

 
 

Centro de Acolhimento Temporário Feminino e Famílias 

Rua: Antonio Francisco Peliciar, 955–Cantagalo 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

Rua: Senador Feijó, 165–Jardim Aruan. 

Telefone: (12) 3886-2956 

Restitui–(12) 3600-2962 / (12) 99601-9403 
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Karatê de Caraguatatuba fatura 15 medalhas na 3ª Etapa do 

Campeonato Paulista 

 

 
 

A equipe de Karatê da Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba 

conquistou cinco medalhas de ouro, seis de prata e quatro de bronze 

na 3ª Etapa do Campeonato Paulista. 

A competição foi realizada no último sábado (11/3), 

no Ginásio Falcão, em Praia Grande. 

Com o resultado, a equipe de Caraguatatuba garantiu vaga nas Finais 

do Campeonato Paulista de Karate em 2 de junho, 

na cidade de São Bernardo, na Grande São Paulo. 

Os atletas competiram nas categorias Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, 

Sub 21, Cadete, Junior, Sênior e Máster (A, B, BC, D, DE, E, F, FG, G, H, HI, J, N). 

A atleta Juliana Orizo, de 12 anos, se destacou ao ganhar a medalha de ouro 

no Kata (demonstração) e a de prata no Kumitê (luta). 

A karateca Lívia Modesto, da categoria Sub 10, também se destacou 

ao ficar com a medalha de bronze no kata e no kumitê. 

A equipe é treinada pelo professor Ângelo Oliveira. 

 

Resultado de Caraguatatuba na 3ª Etapa do Campeonato Paulista de Karatê 

Kata (demonstração) e Kumitê (luta) 

Luiz Paulo–ouro e prata 

Juliana Orizo–ouro prata 



 

 
 

Lívia Modesto–bronze e bronze 

 

Kumitê 

Ângelo Oliveira–ouro 

Mayara Santos–ouro 

Jhade Santos–ouro 

David Carvalho–prata 

Davison Carvalho–prata 

João Lima–prata 

Isabelly Brito–bronze 

Paulo Lima–bronze 

Sarah Oliveira–bronze 
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Núcleo do Morro do Algodão reabre e inicia Oficinas Culturais nesta 

quarta-feira 

 

 
 

O Polo Cultural do Morro do Algodão reabre suas portas para receber 

As atividades da Fundacc por meio das oficinas culturais 

Nesta quarta-feira (15/3), a partir das 9h. 

A aula inaugural deste semestre contará com a presença 

do prefeito Aguilar Junior, autoridades e comunidade, 

recebidos pela presidente da Fundacc, Malu Baracat. 

As atividades culturais foram suspensas durante a pandemia de Covid-19 

no Núcleo de Atendimento Social–Centro Comunitário e Cultural José 

Agostinho de Souza “Paraíba” ficando totalmente voltado ao atendimento 

social com distribuição de cestas básicas e ao acolhimento da população 

também durante as chuvas do Carnaval deste ano. 

Após pedidos da comunidade para a volta das atividades culturais 

No bairro, o prédio passou por adaptações e reformas 

e está pronto para retomar as atividades das oficinas culturais. 

O Polo do Morro do Algodão oferece artes cênicas, artesanato 

e artes plásticas, dança, ecologia, folclore e música 

e as inscrições estão abertas. 
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Caraguatatuba aplica 3.050 doses da vacina bivalente contra Covid e 

reforça importância da imuniza 

 

 
 

Até o momento, 3.050 idosos de Caraguatatuba já foram imunizados 

com a vacina bivalente contra Covid-19 

e estima-se a meta de 20 mil pessoas deste público alvo. 

A Secretaria de Saúde reforça a importância do imunizante 

que entra como dose de reforço, com a diferença de que estimula 

o organismo a produzir anticorpos 

de proteção contra algumas variantes ômicron. 

A vacinação está liberada desde o final do mês de fevereiro e atende idosos 

com mais de 60 anos, profissionais de saúde que atuam em Instituições 

de Longa Permanência (ILPI) de qualquer idade e pacientes imunossuprimidos, 

a partir de 12 anos de idade. 

No total, 3.084 pessoas foram vacinadas. 

Podem se vacinar aqueles que tomaram as duas doses contra Covid-19 

no esquema primário, incluindo alguma dose de reforço ou não, 

devendo ter a última dose com intervalo de quatro meses em idosos 

e dois meses para imunossuprimidos. 

As vacinas são disponibilizadas em todas as Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. 

É importante levar documento com foto e carteira de vacinação. 

Crianças 



 

 
 

Além disso, Caraguatatuba conta com a vacinação contra Covid para crianças 

a partir dos seis meses de idade. Neste caso, o imunizante está concentrado 

em três unidades de saúde: UBS José Mauricio Borges, no Perequê-Mirim, 

UBS Sumaré e UBS Massaguaçu, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30 

Até o momento, o público alvo com menor adesão é de crianças de seis meses 

a menores de três anos de idade, com a meta de vacinação de 3.122 crianças 

e até o momento apenas 153 vacinadas, sendo 36 com a segunda dose. 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher reforça que as crianças sejam imunizadas 

para evitar o contágio da doença e seu agravamento, que pode levar ao óbito. 
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Início das Oficinas Culturais movimentam os polos em Caraguatatuba 

 

 
 

Os polos das oficinas culturais amanheceram movimentados 

em toda a cidade com o início das atividades. 

Com os locais e os 70 artistas orientadores preparados para receber os novos 

alunos em 2023, a Fundacc dá início a mais uma etapa das oficinas. 

As atividades são gratuitas. 

Ainda é possível fazer inscrições nos locais para 

as linguagens de artesanato e artes plásticas, 

artes cênicas, arte circense, cine foto, 

cursos livres, dança, ecologia, folclore e música. 

Foram disponibilizadas 5.135 vagas no total 

e há vagas disponíveis em várias atividades e horários. 

Os interessados devem procurar o polo mais próximo de sua residência 

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

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

e um comprovante de residência. 

Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelo responsável legal 

e ambos devem apresentar os documentos pessoais. 

Confira as atividades oferecidas em cada polo: 

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

cursos livres, dança, ecologia, folclore e música; 

-Travessão–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 



 

 
 

cine foto, dança e música; 

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

cursos livres, dança e música; 

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

dança, ecologia, folclore e música; 

-Poiares–Artes cênicas e artes circenses; artesanato 

e artes plásticas, dança, ecologia e folclore; 

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

dança,ecologia, folclore e música; 

-Sumaré–artes cênicas e artes circenses, artesanato 

e artes plásticas, cine foto, cursos livres, dança, folclore e música; 

-Sede–literatura e cursos livres; 

-Olaria–artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

ecologia, dança e música; 

-Massaguaçu-artes cênicas, artesanato e artes plásticas, 

ecologia, dança e música. 
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CARAGUÁ EM OBRAS: PREFEITURA PROMOVE DESVIO EM RODOVIA 

PARA INSTALAÇÃO DE ADUELAS DE DRENAGEM NO PEREQUÊ-MIRIM 

 

 
 

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

iniciou o estreitamento de pistas e transposição de faixas da Rodovia SP-55 

(BR-101), para instalação de aduelas de drenagem no Perequê-Mirim, 

Região Sul do município. 

Além do estreitamento de pista na rodovia, a Prefeitura interditou 

Parcialmente as vias Ítalo Mazzucca e Jânio da Silva Quadros 

no seu trecho final próximo a rodovia. 

A obra está com sinalização no intuito de orientar 

os motoristas que trafegam pelo trecho. 

A execução da travessia do Córrego Itororó faz parte da Fase 2 

do Programa Caraguá em Obras 

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

 

 

 

 

 

 


