
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sexta, Sabado, Domingo e Segunda-Feira, 17, 18 ,19 e 20 de Março de 2023. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia agendamento da vacinação Monkeypox para grupos de risco 

Caraguatatuba 

Poupatempo realiza 1º mutirão de renovação de CNH de março neste sábado 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba sedia etapa de abertura do Campeonato Paulista de Pesca e 

Lançamento 

Caraguatatuba 

Jetuba ganha Escola de Ensino Fundamental para até 600 alunos na próxima 

quinta-feira (23/3) 

Caraguatatuba 

9ª Conferência Municipal de Saúde de Caraguatatuba será realizada nos dias 24 e 

25 de março 

Caraguatatuba 

Projetos que tratam da aposentaria dos servidores públicos municipais terão mais 

uma Audiência Pública 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Programa ‘Bairro a Bairro’ realiza ações no Jardim Britânia, orla da praia, Indaiá e 

Poiares 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza 9ª Conferência Municipal de Saúde nesta semana 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba suspende aulas no CEI Olaria por atos de vandalismo 

e furto de relógio de energia 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Mulher é socorrida e cachorro morre após ataque de abelhas em Caraguá 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba chama mais 15 aprovados de sete cargos do 

concurso público de 2018 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-inicia-agendamento-da-vacinacao-monkeypox-para-grupos-de-risco/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/poupatempo-realiza-1o-mutirao-de-renovacao-de-cnh-de-marco-neste-sabado/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-sedia-etapa-de-abertura-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-sedia-etapa-de-abertura-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/jetuba-ganha-escola-de-ensino-fundamental-para-ate-600-alunos-na-proxima-quinta-feira-23-3/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/jetuba-ganha-escola-de-ensino-fundamental-para-ate-600-alunos-na-proxima-quinta-feira-23-3/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/9a-conferencia-municipal-de-saude-de-caraguatatuba-sera-realizada-nos-dias-24-e-25-de-marco/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/9a-conferencia-municipal-de-saude-de-caraguatatuba-sera-realizada-nos-dias-24-e-25-de-marco/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/projetos-que-tratam-da-aposentaria-dos-servidores-publicos-municipais-terao-mais-uma-audiencia-publica/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/projetos-que-tratam-da-aposentaria-dos-servidores-publicos-municipais-terao-mais-uma-audiencia-publica/
https://radarlitoral.com.br/noticias/21531/programa-?bairro-a-bairro?-realiza-acoes-no-jardim-britania-orla-da-praia-indaia-e-poiares
https://radarlitoral.com.br/noticias/21531/programa-?bairro-a-bairro?-realiza-acoes-no-jardim-britania-orla-da-praia-indaia-e-poiares
https://radarlitoral.com.br/noticias/21534/caraguatatuba-realiza-9%EF%BF%BD-conferencia-municipal-de-saude-nesta-semana
https://radarlitoral.com.br/noticias/21535/prefeitura-de-caraguatatuba-suspende-aulas-no-cei-olaria-por-atos-de-vandalismo-e-furto-de-relogio-de-energia
https://radarlitoral.com.br/noticias/21535/prefeitura-de-caraguatatuba-suspende-aulas-no-cei-olaria-por-atos-de-vandalismo-e-furto-de-relogio-de-energia
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2748159/nossa-regiao/2023/03/mulher-e-socorrida-e-cachorro-morre-apos-ataque-de-abelhas-em-caragua
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-chama-mais-15-aprovados-de-sete-cargos-do-concurso-publico-de-2018-1.415918
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-chama-mais-15-aprovados-de-sete-cargos-do-concurso-publico-de-2018-1.415918


 

 
 

Portal Notícias do Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba chama mais 15 aprovados de sete cargos do Concurso de 2018 

Caraguatatuba 

Torneio do Aniversário de Caraguatatuba promove sete disputas neste domingo 

Caraguatatuba 

UBS Casa Branca abre sábado para coleta de preventivo em campanha de 

prevenção ao câncer de colo do útero 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Jetuba–Nova Escola de Ensino Fundamental para até 600 alunos 

Caraguatatuba 

Nova programação do ‘Bairro a Bairro’ 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Sedia Etapa De Abertura Do Campeonato Paulista De Pesca E 

Lançamento 

Caraguatatuba 

Torneio Do Aniversário De Caraguatatuba Promove Sete Disputas Neste Domingo 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Recebe Nova Programação Do ‘Bairro A Bairro’ 

Nesta Segunda (20) 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba chama mais 15 aprovados de sete cargos do Concurso de 

2018 

Caraguatatuba 

UBS Casa Branca abre sábado para coleta de preventivo em campanha de prevenção ao 

câncer de colo do útero 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe nova programação do ‘Bairro a Bairro’ para próxima semana 

Caraguatatuba 

Obras contra enchentes: aduelas são instaladas para vazão de águas do Córrego Itororó, no 

Perequê-Mirim 

Caraguatatuba 

Jetuba ganha Escola de Ensino Fundamental para até 600 alunos na próxima semana 

Caraguatatuba 

9ª Conferência Municipal de Saúde de Caraguatatuba será realizada nos dias 24 e 25 de 

março 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/17/caraguatatuba-chama-mais-15-aprovados-de-sete-cargos-do-concurso-de-2018/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/17/torneio-do-aniversario-de-caraguatatuba-promove-sete-disputas-neste-domingo/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/17/ubs-casa-branca-abre-sabado-para-coleta-de-preventivo-em-campanha-de-prevencao-ao-cancer-de-colo-do-utero/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/17/ubs-casa-branca-abre-sabado-para-coleta-de-preventivo-em-campanha-de-prevencao-ao-cancer-de-colo-do-utero/
https://www.caraguatv.com.br/2023/03/17/jetuba-nova-escola-de-ensino-fundamental-para-ate-600-alunos/
https://www.caraguatv.com.br/2023/03/17/nova-programacao-do-bairro-a-bairro/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-sedia-etapa-de-abertura-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-sedia-etapa-de-abertura-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/torneio-do-aniversario-de-caraguatatuba-promove-sete-disputas-neste-domingo/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-recebe-nova-programacao-do-bairro-a-bairro-nesta-segunda-20/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-recebe-nova-programacao-do-bairro-a-bairro-nesta-segunda-20/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-chama-mais-15-aprovados-de-sete-cargos-do-concurso-de-2018/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-chama-mais-15-aprovados-de-sete-cargos-do-concurso-de-2018/
https://falacaragua.com.br/2023/03/ubs-casa-branca-abre-sabado-para-coleta-de-preventivo-em-campanha-de-prevencao-ao-cancer-de-colo-do-utero/
https://falacaragua.com.br/2023/03/ubs-casa-branca-abre-sabado-para-coleta-de-preventivo-em-campanha-de-prevencao-ao-cancer-de-colo-do-utero/
https://falacaragua.com.br/2023/03/caraguatatuba-recebe-nova-programacao-do-bairro-a-bairro-para-proxima-semana/
https://falacaragua.com.br/2023/03/obras-contra-enchentes-aduelas-sao-instaladas-para-vazao-de-aguas-do-corrego-itororo-no-pereque-mirim/
https://falacaragua.com.br/2023/03/obras-contra-enchentes-aduelas-sao-instaladas-para-vazao-de-aguas-do-corrego-itororo-no-pereque-mirim/
https://falacaragua.com.br/2023/03/jetuba-ganha-escola-de-ensino-fundamental-para-ate-600-alunos-na-proxima-semana/
https://falacaragua.com.br/2023/03/9a-conferencia-municipal-de-saude-de-caraguatatuba-sera-realizada-nos-dias-24-e-25-de-marco/
https://falacaragua.com.br/2023/03/9a-conferencia-municipal-de-saude-de-caraguatatuba-sera-realizada-nos-dias-24-e-25-de-marco/


 

 
 

Caraguatatuba 

Fundacc realiza 4ª mostra da Arte – Comemoração do dia do caiçara e do artesão 

Caraguatatuba 

Torneio do Aniversário de Caraguatatuba promove sete disputas neste domingo 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Caraguá está recebendo etapa de abertura do Campeonato Paulista de Pesca e 

Lançamento 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba aplica 3.050 doses da vacina bivalente contra Covid 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe nova programação do ‘Bairro a Bairro’ para essa semana 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

Creche da Olaria é alvo de furto e vandalismo em Caraguatatuba 

 

Revista Celebridades 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe na próxima semana o maior Festival de Churrasco do país 

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Jetuba ganha Escola de Ensino Fundamental para até 600 alunos na próxima 

semana 

 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

9ª Conferência Municipal de Saúde de Caraguatatuba será realizada nos dias 24 e 

25 de março 

 

A voz do Litoral 

Caraguatatuba 

JETUBA GANHA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATÉ 600 ALUNOS NA 

PRÓXIMA SEMANA 

Caraguatatuba 

CARAGUATATUBA RECEBE NOVA PROGRAMAÇÃO DO ‘BAIRRO A BAIRRO’ NESTA 

SEMANA 

 

https://falacaragua.com.br/2023/03/fundacc-realiza-4a-mostra-da-arte-comemoracao-do-dia-do-caicara-e-do-artesao/
https://falacaragua.com.br/2023/03/torneio-do-aniversario-de-caraguatatuba-promove-sete-disputas-neste-domingo/
https://diariocaicara.com.br/caragua-esta-recebendo-etapa-de-abertura-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento/
https://diariocaicara.com.br/caragua-esta-recebendo-etapa-de-abertura-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/vacina-bivalente-covid-caragua-16589900
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/caraguatatuba-recebe-nova-programacao-do-bairro-a-bairro-para-essa-semana-16590222
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/20/creche-da-ola-e-alvo-de-furto-e-vandalismo-em-caraguatatuba/
mailto:https://caraguasports.blogspot.com/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-na-proxima-semana-o-maior-festival-de-churrasco-do-pais/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/jetuba-ganha-escola-de-ensino-fundamental-para-ate-600-alunos-na-proxima-semana
https://ubatubatimes.com.br/noticia/jetuba-ganha-escola-de-ensino-fundamental-para-ate-600-alunos-na-proxima-semana
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10736/9-conferencia-municipal-de-saude-de-caraguatatuba-/
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10736/9-conferencia-municipal-de-saude-de-caraguatatuba-/
https://jornalvozdolitoral.com/jetuba-ganha-escola-de-ensino-fundamental-para-ate-600-alunos-na-proxima-semana/
https://jornalvozdolitoral.com/jetuba-ganha-escola-de-ensino-fundamental-para-ate-600-alunos-na-proxima-semana/
https://jornalvozdolitoral.com/caraguatatuba-recebe-nova-programacao-do-bairro-a-bairro-nesta-semana/
https://jornalvozdolitoral.com/caraguatatuba-recebe-nova-programacao-do-bairro-a-bairro-nesta-semana/


 

 
 

Clipping de Notícias: 17/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Caraguatatuba inicia agendamento da vacinação Monkeypox para 

grupos de risco 

 

 
 

De acordo com o Ministério da Saúde, a Campanha de vacinação 

contra Monkeypox, conhecida como varíola dos macacos, 

está prevista para iniciar a partir do dia 22 de março, 

para grupos de risco, como pessoas que vivem com HIV/AIDS 

e profissionais de laboratórios que atuam em locais de exposição ao vírus. 

A Prefeitura de Caraguatatuba solicita à população prioritária que procure 

a Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) 

para agendar a vacinação. 

A vacina será aplicada em duas doses com intervalo de 30 dias. 

No caso da vacina com pré-exposição ao vírus estão aptas a tomar 

pessoas que vivem com HIV/AIDS (PVHA)–homens cisgêneros, 

travestis e mulheres transexuais; com idade igual ou superior a 18 anos; 

e com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior, 

a 200 células nos últimos seis meses e profissionais de laboratório 

que trabalham diretamente com Orthopoxvírus 

em laboratórios com nível de biossegurança 3 (NB-3), 

com idade entre 18 e 49 anos de idade. 

Já casos de pós-exposição ao vírus podem vacinar pessoas que tiveram 

contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, 

prováveis ou confirmadas para Monkeypox, cuja exposição seja classificada 



 

 
 

como de alto ou médio risco, conforme recomendações 

da Organização Mundial da Saúde–OMS. 

A UAMI está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 

750–Sumaré. 

Mais informações no telefone: 3883-1373. 

Sobre a Monkeypox–É doença zoonótica viral e sua transmissão para humanos 

pode ocorrer por meio do contato com animal ou humano infectado 

ou com material corporal humano contendo o vírus. 

A erupção geralmente se desenvolve pelo rosto e depois se espalha 

para outras partes do corpo, incluindo os órgãos genitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 17/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Poupatempo realiza 1º mutirão de renovação de CNH de março neste 

sábado 

 

 
 

O Poupatempo de Caraguatatuba promove o primeiro mutirão mensal 

de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) neste sábado (18/3), 

das 9h às 13h, mediante agendamento no site www.poupatempo.sp.gov.br, 

aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento, 

assistente virtual P(canto inferior direito da tela do portal Poupatempo) 

e pelo WhatsApp (11) 95220-2974. 

Nesta semana, 11 mil vagas foram distribuídas entre todos 

os postos do Estado de São Paulo, para atender os motoristas 

que precisam regularizar a situação até o dia 31 de março. 

O próximo mutirão de renovação da CNH será no dia 25 de março. 

O Poupatempo fez 38,5 mil atendimentos 

nas ações de janeiro e fevereiro, em todo o estado. 

Desde o início de 2023, condutores com vencimento da CNH 

ao longo do ano precisam seguir o cronograma habitual de renovação, 

conforme a data prevista em cada documento. 

Quem tem a habilitação válida em março deve renovar 

em, no máximo, 30 dias após o vencimento. 

A renovação também pode ser feita nos 30 dias que antecedem a validade. 

Além disso, motoristas que tiveram o documento vencido em julho de 2022, 

no qual o prazo de renovação havia sido estendido por meio da Deliberação 243 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://www.poupatempo.sp.gov.br/wps/portal/poupatempoTaOn/homeTaOn


 

 
 

do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), 

de 09/11/21, também precisam atualizar a CNH até o final de março. 

De acordo com o cronograma, o prazo máximo para regularização das CNHs 

vencidas entre julho e dezembro de 2022 vai até 31/08/2023. 

Para renovar a CNH, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br 

ou aplicativo Poupatempo Digital, clicar em Serviços > CNH > Renovação de CNH. 

Após confirmar ou atualizar os dados, 

o motorista agenda e realiza o exame médico 

na clínica credenciada indicada pelo sistema. 

A grade de agendamento é liberada sempre na quarta-feira anterior à ação. 

Quem exerce atividade remunerada (EAR) 

ou optar pela inclusão do EAR na CNH, 

precisa passar também pela avaliação psicológica 

e será direcionado a um profissional credenciado. 

Os motoristas com CNH nas categorias C, D ou E precisam fazer o exame 

toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito 

(Senatran) com antecedência. 

O exame é válido por dois anos e meio para quem tem menos de 70 anos 

e tem a mesma validade da CNH para aqueles com 70 anos ou mais 

Se for aprovado nos exames, é necessário pagar a taxa de emissão 

e aguardar as orientações que serão enviadas por e-mail 

pela Senatran para acessar a CNH Digital, 

que tem a mesma validade do documento físico, 

disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). 

O código de segurança para acessar a CNH digital 

também pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Poupatempo. 

Para evitar deslocamentos e proporcionar mais conforto e comodidade, 

o cidadão irá receber a CNH física, pelos Correios, 

no endereço indicado pelo motorista. 

O Poupatempo de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Branco, 

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


 

 
 

955, no Indaiá (Em frente à Escola Estadual Colônia dos Pescadores). 

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h 

e aos sábados, das 9h às 13h. 

Agendamento do mutirão da CNH do Poupatempo 

On-line: 

www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, 

totens de autoatendimento, assistente virtual P 

(canto inferior direito da tela do portal Poupatempo) 

e WhatsApp (11) 95220-2974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://www.poupatempo.sp.gov.br/wps/portal/poupatempoTaOn/homeTaOn


 

 
 

Clipping de Notícias: 17/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Caraguatatuba sedia etapa de abertura do Campeonato Paulista de 

Pesca e Lançamento 

 

 
 

A 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2023 

será neste sábado e domingo (18 e 19/3), 

na Praia do Massaguaçu, na região Norte. 

O evento, realizado pela Federação Paulista de Pesca e Lançamento (FPPL), 

com apoio da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Caraguatatuba, 

espera reunir cerca de 120 atletas de pesca esportiva. 

Nesta competição, que tem abertura prevista para treinamento 

e reconhecimento no sábado, às 14h, as provas serão pontuadas em 20×1. 

São 20 pontos por peça e um ponto para cada 100 gramas do peixe fisgado. 

As disputas ocorrem no domingo, das 8h às 12h30. 

A FPPL garantiu que todos os peixes pescados durante as disputas 

serão doados para uma instituição de caridade do município. 

Os competidores, distribuídos nas categorias Masculina, 

Feminina, Juvenil/Iniciante e Máster, serão premiados por prova. 

Os campeões das categorias Masculina, Feminina, 

e Máster receber medalha e troféu. 

Na categoria Juvenil, os atletas irão receber medalha. 

1ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2023–Caraguatatuba 

Data: 18 e 19 de março 

Horário: sábado (a partir das 14h/treinamento e reconhecimento) 

e domingo (das 8h às 12h30/torneio) 

Local: Praia do Massaguaçu. 



 

 
 

Clipping de Notícias: 19/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Jetuba ganha Escola de Ensino Fundamental para até 600 alunos na 

próxima quinta-feira (23/3) 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba entrega oficialmente na próxima 

semana mais uma unidade escolar para atender 

a demanda de alunos da rede municipal de ensino. 

Na próxima quinta-feira (23/3), o bairro do Jetuba, na Região Norte do município, 

ganha uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) para até 600 alunos. 

O empreendimento de cinco blocos receberá 12 salas de aula, 

sala administrativa, cozinha, refeitório, dois pátios 

cobertos e quadra com vestiário, em uma área total de 3 mil m². 

Essa é a segunda unidade escolar entregue em menos de um mês 

em Caraguatatuba. 

Recentemente foi inaugurado o CEI/EMEI Golfinhos para 344 crianças dos bairros 

Golfinhos, Jardim Britânia, Jardim das Palmeiras, Mar Azul, 

Recanto do Sol, Pontal Santamarina e Praia das Palmeiras. 

A unidade escolar conta com 10 salas de aula, dois fraldários, 

um lactário, quatro sanitários, refeitório coberto, 

além de playground infantil e recreação e espaço para jardim e horta. 

Ano passado 

Em 2022 três novas unidades foram entregues, 

o CEI/EMEI Inspetora Waldete Ferreira de Souza (Pegorelli) 

para crianças de 0 a 5 anos, e duas unidades escolares no Travessão 

o CEI/EMEI Stela da Silva e a EMEF Profª Débora Valle da Silva Pilon. 



 

 
 

Juntas as unidades têm capacidade de atendimento de mais de 1,2 mil alunos. 
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9ª Conferência Municipal de Saúde de Caraguatatuba será realizada 

nos dias 24 e 25 de março 

 

 
 

Após realização das 10 pré-conferências de saúde em diferentes 

bairros do município, que contou com a participação de 274 pessoas, 

a Prefeitura de Caraguatatuba e o Conselho Municipal de Saúde 

anunciam a 9ª Conferência Municipal, nos dias 24 e 25 de março 

(sexta e sábado), no Teatro Mario Covas. 

Com o tema ‘Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia 

Amanhã Vai Ser Outro Dia’ serão discutidas as propostas escolhidas 

nas pré-conferências, assim como eleitos os delegados 

que representarão o município na Conferência Regional. 

População que quiser prestigiar pode participar como ouvinte. 

A 9ª Conferência é norteada através de quatro eixos temáticos: 

O Brasil que temos. 

O Brasil que queremos; 

O papel do controle social e dos movimentos sociais 

para salvar vidas; 

Garantir direitos e defender o SUS, 

a vida e a democracia; 

Amanhã será outro dia para todas as pessoas. 

Após realização da 9ª Conferência Municipal de Saúde, 

Caraguatatuba participará da etapa estadual 



 

 
 

entre os meses de abril e maio e da nacional em julho deste ano. 

Confira a programação: 

–Dia 24/03 

18h30–Credenciamento 

19h–Abertura Oficial 

19h30–Leitura do Regimento da 9ª Conferência Municipal de Saúde 

20h–Expositor: Ricardo Chaves de Carvalho–Secretário Executivo do Conselho 

Estadual de Saúde de São Paulo /Mediador: Dr. Gustavo Alexey Boher Lopes–

Secretário Municipal de Saúde. 

20h30–Encerramento 

 

–Dia 25/03 

7h–Credenciamento 

8h–Apresentação do Sistema de Saúde de Caraguatatuba–Sra. Derci de Fátima 

Andolfo–Secretária Adjunta Municipal de Saúde 

9h–Intervalo 

10h–Discussão em grupo 

10h30–Elaboração do Relatório em Grupo 

12h–Intervalo 

13h–Plenária Final com Apresentação e Aprovação do Relatório e Moções 

16h–Intervalo 

17h–Eleição de Delegados para Conferência Regional 

18h–Encerramento 
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Projetos que tratam da aposentaria dos servidores públicos 

municipais terão mais uma Audiência Pública 

 

 
 

A Câmara Municipal de Caraguatatuba promove na quarta-feira (22), 

a partir das 19 horas, a terceira Audiência Pública para discussão 

e explanação de dois projetos de lei 

que tratam da aposentadoria do servidos público municipal. 

A íntegra dos projetos e o formulário para questionamentos 

encontra-se disponível no site oficial da Câmara: 

www.camaracaragua.sp.gov.br. 

De acordo com a administração municipal, 

os dois projetos visam aprimora as legislações municipais 

à Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, 

que alterou o sistema de previdência social, delegando aos entes federativos 

a normatização da matéria, em relação aos seus respectivos servidores públicos 

e estabelecendo as alterações necessárias em lei complementar 

e na Lei Orgânica Municipal (LOM). 

Na página da Câmara Municipal, os interessados em participar 

da segunda audiência pública poderão enviar perguntas e sugestões. 

A audiência pública será transmitida ao vivo pelo site da Câmara 

e também pelo youtube no @CâmaraCaraguatatuba. 

Segunda Audiência 

Na tarde da última quinta-feira(09) foi realizada a segunda audiência pública 

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


 

 
 

para tratar do tema e, devido a complexidade da matéria os vereadores 

que participaram do encontro solicitaram a realização de mais uma audiência 

com o objetivo de eliminar qualquer dúvida em relação aos projetos 

que tratam as questões relacionadas à aposentadoria 

dos servidores públicos municipais. 

Estiveram presentes os vereadores 

Aurimar Mansano, Antonio Carlos Junior, 

Aguinaldo Butiá, Baduca Filho, Dé Construtor, 

Fernando Cuiú, Gil Oliveira, Islando Ramos, 

o Bigode, Marcos Kinkas e o presidente da Câmara Tato Aguilar. 

Pelo CaraguaPrev participaram do encontro: 

Pedro Ivo de Sousa Tau (presidente do CaraguáPrev); 

Luana Guedes (diretora financeira); 

Rose Helen (diretora de benefícios); 

Alexandre Santana (procurador jurídico) 

e Diogo Rodrigues (consultor do ABCPrev). 
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Programa ‘Bairro a Bairro’ realiza ações no Jardim Britânia, orla da 

praia, Indaiá e Poiares 

 

 
 

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

promove na próxima semana mais uma programação do programa 

‘Bairro a Bairro’. 

De segunda-feira (20) até sexta-feira (24), 

as equipes estarão promovendo os serviços de zeladoria nos bairros 

no Jardim Britânia, orla da Praia (da Acalento até a Ponte do Rio Santo Antônio) 

e passando pelo Indaiá e Poiares. 

As equipes recolheram nesta semana nos bairros Indaiá, 

Tinga e na Rodovia SP-55 cerca de 90 toneladas de resíduos. 

Contando com a força-tarefa de 140 colaboradores 

Da Secretaria de Serviços Públicos, 

o mutirão de limpeza leva, ao mesmo tempo, 

manutenções públicas como roçada, varrição, capina e ‘bota-fora’. 

O programa seguirá o cronograma de bairros prioritários 

e em breve outros locais serão beneficiados com a iniciativa, 

que ocorre em intervalos regulares, 

sendo complementar às ações habituais de limpeza pública. 

As solicitações para estes e outros serviços podem ser feitas 

pelos canais da Central de Relacionamento 156, 

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

aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e telefone 156. 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Caraguatatuba realiza 9ª Conferência Municipal de Saúde nesta 

semana 

 

 
 

Após realização das 10 pré-conferências de saúde em diferentes 

bairros do município, que contou com a participação de 274 pessoas, 

a Prefeitura de Caraguatatuba e o Conselho Municipal de Saúde 

anunciam a 9ª Conferência Municipal, nos dias 24 e 25 de março 

(sexta e sábado), no Teatro Mario Covas. 

Com o tema ‘Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia 

Amanhã Vai Ser Outro Dia’ serão discutidas as propostas escolhidas 

nas pré-conferências, assim como eleitos os delegados 

que representarão o município na Conferência Regional. 

População que quiser prestigiar pode participar como ouvinte. 

A 9ª Conferência é norteada através de quatro eixos temáticos: 

O Brasil que temos. 

O Brasil que queremos; 

O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; 

Garantir direitos e defender o SUS, 

a vida e a democracia; 

Amanhã será outro dia para todas as pessoas. 

Após realização da 9ª Conferência Municipal de Saúde, 

Caraguatatuba participará da etapa estadual 

entre os meses de abril e maio e da nacional em julho deste ano. 



 

 
 

Confira a programação: 

–Dia 24/03 

18h30–Credenciamento 

19h–Abertura Oficial 

19h30–Leitura do Regimento da 9ª Conferência Municipal de Saúde 

20h–Expositor: Ricardo Chaves de Carvalho–Secretário Executivo do Conselho 

Estadual de Saúde de São Paulo /Mediador: Dr. Gustavo Alexey Boher Lopes–

Secretário Municipal de Saúde 

20h30–Encerramento 

 

–Dia 25/03 

7h–Credenciamento 

8h–Apresentação do Sistema de Saúde de Caraguatatuba–Sra. Derci de Fátima 

Andolfo–Secretária Adjunta Municipal de Saúde 

9h–Intervalo 

10h–Discussão em grupo 

10h30–Elaboração do Relatório em Grupo 

12h–Intervalo 

13h–Plenária Final com Apresentação e Aprovação do Relatório e Moções 

16h–Intervalo 

17h–Eleição de Delegados para Conferência Regional 

18h–Encerramento 
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Prefeitura de Caraguatatuba suspende aulas no CEI Olaria por atos de 

vandalismo e furto de relógio de energia 

 

 
 

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

suspendeu as aulas no CEI/EMEI Profª Aparecida Maria Pires de Meneses 

(CEI Olaria), localizado na região norte da cidade, 

devido a atos de vandalismo e furto. 

A unidade escolar sofreu atos de vandalismo em algumas salas, 

entre elas, da parte administrativa e cozinha. 

Houve o registro do furto do relógio de energia, 

o que impede o funcionamento da unidade escolar neste momento. 

As equipes de manutenção foram acionadas e intervenções serão feitas 

para que as aulas sejam restabelecidas o mais breve possível. 

Um boletim de ocorrência foi aberto e a Polícia Civil deve investigar o caso. 

Qualquer informação, o morador pode denunciar pelo telefone 181. 
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Mulher é socorrida e cachorro morre após ataque de abelhas em 

Caraguá 

 

 
 

Um enxame de abelhas atacou uma mulher e um cachorro nesta tarde 

de sábado (18), por volta das 15h. 

A mulher de 39 anos de idade teve de ser socorrida ao pronto-socorro, 

com algumas picadas, enquanto o cachorro não resistiu 

ao grande número delas e morreu. 

O incidente aconteceu no bairro Poiares, em Caraguatatuba. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 

a Polícia Militar Ambiental também foi acionada ao local 

já que os responsáveis pelas abelhas não tinham 

autorização para manter a criação. 
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Prefeitura de Caraguatatuba chama mais 15 aprovados de sete 

cargos do concurso público de 2018 

 

 
 

Mais 15 aprovados de sete funções do Concurso Público 01/2018 

da Prefeitura de Caraguatatuba são aguardados nas próximas segunda, 

terça e quarta-feira (20, 21 e 22/3), das 9h às 16h30, 

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

123ª convocação de aprovados do certame está publicada na 

Edição 1005 do Diário Oficial Eletrônico do Município da última quinta-feira (16). 

Foram convocados quatro agentes administrativos 

(335º, 336º, 337º e 338º colocados), quatro inspetoras de aluno 

(146ª, 147ª, 148ª e 149ª colocadas), uma professora de Educação Infantil 

(PEB I/137ª colocada), três professoras de Ensino Fundamental 

(PEB I/165ª, 166ª e 167ª colocadas), uma professora de Ciências 

(PEB II/26ª colocada), um técnico de informática (3º colocado) 

e um vigia (47º colocados). 

Para exercer a função na Prefeitura de Caraguatatuba, 

é necessário apresentar no RH a documentação 

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

publicado na Edição nº 50do Diário Oficial Eletrônico do Município 

de 14 de setembro de 2018. 

Ao todo, 1.687 aprovados do Concurso Público 01/2018 

foram chamados desde fevereiro de 2019. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1005.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf


 

 
 

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

da Prefeitura de Caraguatatuba para as funções de nível superior 

e técnico no dia 25 de novembro de 2018, 

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

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

Os aprovados são convocados conforme a necessidade da Administração Pública. 

O certame teve sua validade prorrogada, conforme o comunicado publicado 

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

com os seguintes prazos: até 24 de agosto de 2023 para os cargos sem prova 

prática e até 28 de setembro de 2023 

para as funções que exigiam aplicação de provas práticas. 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração 

fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_825.pdf
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Prefeitura de Caraguatatuba chama mais 15 aprovados de sete cargos do 

Concurso de 2018 

 

 

 

Mais 15 aprovados de sete funções do Concurso Público 01/2018 

da Prefeitura de Caraguatatuba são aguardados nas próximas segunda, 

terça e quarta-feira (20, 21 e 22/3), das 9h às 16h30, 

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

123ª convocação de aprovados do certame está publicada na 

Edição 1005 do Diário Oficial Eletrônico do Município da última quinta-feira (16). 

Foram convocados quatro agentes administrativos 

(335º, 336º, 337º e 338º colocados), quatro inspetoras de aluno 

(146ª, 147ª, 148ª e 149ª colocadas), uma professora de Educação Infantil 

(PEB I/137ª colocada), três professoras de Ensino Fundamental 

(PEB I/165ª, 166ª e 167ª colocadas), uma professora de Ciências 

(PEB II/26ª colocada), um técnico de informática (3º colocado) 

e um vigia (47º colocados). 

Para exercer a função na Prefeitura de Caraguatatuba, 

é necessário apresentar no RH a documentação exigid 

no “Capítulo XIV–Da Convocação”  

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

do Município de 14 de setembro de 2018. 

Ao todo, 1.687 aprovados do Concurso Público 01/2018 

foram chamados desde fevereiro de 2019. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1005.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf


 

 
 

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

da Prefeitura de Caraguatatuba para as funções de nível superior 

e técnico no dia 25 de novembro de 2018, 

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

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

Os aprovados são convocados conforme a necessidade da Administração Pública. 

O certame teve sua validade prorrogada, conforme o comunicado publicado 

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

com os seguintes prazos: até 24 de agosto de 2023 para os cargos sem prova 

prática e até 28 de setembro de 2023 

para as funções que exigiam aplicação de provas práticas. 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração 

fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_825.pdf
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Torneio do Aniversário de Caraguatatuba promove sete disputas neste 

domingo 

 

 
 

O Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo será marcado 

por mais sete partidas neste domingo (19/3), a partir das 13h, 

nos dois campos do Poiares (CA Poiares e Galo de Ouro) 

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

O campeonato é jogado no regime de eliminatórias simples (mata-mata) 

por equipes das 1ª, 2ª e 3ª divisões do futebol amador do município 

e integra as festividades dos 166 anos de emancipação 

político-administrativa de Caraguatatuba, comemorados em 20 de abril. 

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

Resultados–A disputa entre EC 20 de Abril e EC Brasília ficou no 0 a 0, 

na última quinta-feira (16), no Cemug. 

O Brasília ganhou por 4 a 2 nos pênaltis. 

O União das Palmeiras venceu o União das Palmeiras por 4 a 2, 

com gols de Alison do Nascimento (2), Rafael Menezes e Lucas Lorenzi. 

O jogador Alex Brito fez os gols do EC Pegorelly. 

Na quarta-feira (15), no Barranco Alto, EC Casa Branca e A.A Caputera empataram 

em 1 a 1, no tempo regulamentar, com os gols de Douglas Miranda (Casa Branca) 

e Matheus Willian (A.A Caputera). 

O Caputera se classificou com uma vitória por 3 a 2, nos pênaltis. 

O Brasileirinho EC ganhou do EC União Colonial, por 2 a 1, 



 

 
 

com gols de Dener de Matos e Julio César. 

O gol do União Colonial foi marcado por Gustavo Palmeira. 

Pelo Torneio Aniversário da Cidade de Futsal, 

o Fiel Caraguá goleou o Eduardo Stadium por 7 a 1 

na quarta-feira, na Quadra do Olaria. 

Os foram marcados por Felis de Almeida (2), Ailton Victor (2), 

João Pedro, Odair José e Joel dos Santos, com um gol cada. 

Gustavo Arruda marcou o gol do Eduardo Stadium. 

O Jetuba/Caiçara venceu o Amigos/MDJ por 4 a 2, com os gols de Gabriel Eloi, 

Juliano Vinícius, João Victor e Kleber de Borba. 

Os gols do Amigos/MDJ foram marcos por Jeferson Oliveira e Vinícius Kauã. 

Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo–Domingo (19/3) 

Campo do Atlético Poiares: Av. Mato Grosso, 1.068–Indaiá 

13h–Bola de Neve x A.A Riza 

15h–(Oitavas) Morro do Chocolate x E.C Barcelona 

17h–Barranco Alto x EC Brasília 

Campo do Cemug: Av. José Herculano, 50 Jardim Britânia 

13h–(Oitavas) Cirrose F&S x União das Palmeiras 

15h–(Oitavas) A.F Santa Cruz x Esportinga 

Campo Galo de Ouro: R. José Bonifácio Andrada s/n–Poiares 

13h–(Oitavas) G. R. Rio Do Ouro x C.A Fortaleza 

15h–(Oitavas) Aliados x A.A Caputera. 
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UBS Casa Branca abre sábado para coleta de preventivo em 

campanha de prevenção ao câncer de colo do útero 

 

 
 

Em alusão à Campanha de prevenção ao câncer de colo do útero, 

a UBS Casa Branca estará aberta neste sábado (18), das 7h às 12h, 

para coleta de preventivo (papanicolau), porta aberta. 

A ação é destinada para referenciadas em idade fértil de 25 a 64 anos, 

que não realizam o exame há mais de três anos. 

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. 

A Campanha segue até o mês de abril com atendimento 

diferenciado em diferentes unidades. 

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: 

Dias 24 e 31 de março (sexta-feira) das 8h às 16h30–porta aberta 

 

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 24 de março (sexta-feira) das 9h às 21h–porta aberta 
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Jetuba–Nova Escola de Ensino Fundamental para até 600 alunos 
 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba entrega oficialmente na próxima 

semana mais uma unidade escolar para atender 

a demanda de alunos da rede municipal de ensino. 

Na próxima quinta-feira (23/3), o bairro do Jetuba, na Região Norte do município, 

ganha uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) para até 600 alunos. 

O empreendimento de cinco blocos receberá 12 salas de aula, 

sala administrativa, cozinha, refeitório, dois pátios 

cobertos e quadra com vestiário, em uma área total de 3 mil m². 

Essa é a segunda unidade escolar entregue em menos de um mês 

em Caraguatatuba. 

Recentemente foi inaugurado o CEI/EMEI Golfinhos para 344 crianças dos bairros 

Golfinhos, Jardim Britânia, Jardim das Palmeiras, Mar Azul, 

Recanto do Sol, Pontal Santamarina e Praia das Palmeiras. 

A unidade escolar conta com 10 salas de aula, dois fraldários, 

um lactário, quatro sanitários, refeitório coberto, 

além de playground infantil e recreação e espaço para jardim e horta. 

Ano passado 

Em 2022 três novas unidades foram entregues, 

o CEI/EMEI Inspetora Waldete Ferreira de Souza (Pegorelli) 

para crianças de 0 a 5 anos, e duas unidades escolares no Travessão 

o CEI/EMEI Stela da Silva e a EMEF Profª Débora Valle da Silva Pilon. 



 

 
 

Juntas as unidades têm capacidade de atendimento de mais de 1,2 mil alunos. 
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Nova programação do ‘Bairro a Bairro’ 

 

 
 

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

promove na próxima semana mais uma programação do programa 

‘Bairro a Bairro’. 

De segunda-feira (20) até sexta-feira (24), 

as equipes estarão promovendo os serviços de zeladoria nos bairros 

no Jardim Britânia, orla da Praia (da Acalento até a Ponte do Rio Santo Antônio) 

e passando pelo Indaiá e Poiares. 

As equipes recolheram nesta semana nos bairros Indaiá, 

Tinga e na Rodovia SP-55 cerca de 90 toneladas de resíduos. 

Contando com a força-tarefa de 140 colaboradores 

Da Secretaria de Serviços Públicos, 

o mutirão de limpeza leva, ao mesmo tempo, 

manutenções públicas como roçada, varrição, capina e ‘bota-fora’. 

O programa seguirá o cronograma de bairros prioritários 

e em breve outros locais serão beneficiados com a iniciativa, 

que ocorre em intervalos regulares, 

sendo complementar às ações habituais de limpeza pública. 

As solicitações para estes e outros serviços podem ser feitas 

pelos canais da Central de Relacionamento 156, 

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

aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e telefone 156. 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Caraguatatuba Sedia Etapa De Abertura Do Campeonato Paulista De 

Pesca E Lançamento 

 

 
 

A 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2023 

será neste sábado e domingo (18 e 19/3), 

na Praia do Massaguaçu, na região Norte. 

O evento, realizado pela Federação Paulista de Pesca e Lançamento (FPPL), 

com apoio da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Caraguatatuba, 

espera reunir cerca de 120 atletas de pesca esportiva. 

Nesta competição, que tem abertura prevista para treinamento 

e reconhecimento no sábado, às 14h, as provas serão pontuadas em 20×1. 

São 20 pontos por peça e um ponto para cada 100 gramas do peixe fisgado. 

As disputas ocorrem no domingo, das 8h às 12h30. 

A FPPL garantiu que todos os peixes pescados durante as disputas 

serão doados para uma instituição de caridade do município. 

Os competidores, distribuídos nas categorias Masculina, 

Feminina, Juvenil/Iniciante e Máster, serão premiados por prova. 

Os campeões das categorias Masculina, Feminina, 

e Máster receber medalha e troféu. 

Na categoria Juvenil, os atletas irão receber medalha. 

1ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2023–Caraguatatuba 

Data: 18 e 19 de março 

Horário: sábado (a partir das 14h/treinamento e reconhecimento) 

e domingo (das 8h às 12h30/torneio) 



 

 
 

Local: Praia do Massaguaçu. 
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Torneio do Aniversário de Caraguatatuba promove sete disputas neste 

domingo 

 

 
 

O Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo será marcado 

por mais sete partidas neste domingo (19/3), a partir das 13h, 

nos dois campos do Poiares (CA Poiares e Galo de Ouro) 

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

O campeonato é jogado no regime de eliminatórias simples (mata-mata) 

por equipes das 1ª, 2ª e 3ª divisões do futebol amador do município 

e integra as festividades dos 166 anos de emancipação 

político-administrativa de Caraguatatuba, comemorados em 20 de abril. 

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

Resultados–A disputa entre EC 20 de Abril e EC Brasília ficou no 0 a 0, 

na última quinta-feira (16), no Cemug. 

O Brasília ganhou por 4 a 2 nos pênaltis. 

O União das Palmeiras venceu o União das Palmeiras por 4 a 2, 

com gols de Alison do Nascimento (2), Rafael Menezes e Lucas Lorenzi. 

O jogador Alex Brito fez os gols do EC Pegorelly. 

Na quarta-feira (15), no Barranco Alto, EC Casa Branca e A.A Caputera empataram 

em 1 a 1, no tempo regulamentar, com os gols de Douglas Miranda (Casa Branca) 

e Matheus Willian (A.A Caputera). 

O Caputera se classificou com uma vitória por 3 a 2, nos pênaltis. 

O Brasileirinho EC ganhou do EC União Colonial, por 2 a 1, 



 

 
 

com gols de Dener de Matos e Julio César. 

O gol do União Colonial foi marcado por Gustavo Palmeira. 

Pelo Torneio Aniversário da Cidade de Futsal, 

o Fiel Caraguá goleou o Eduardo Stadium por 7 a 1 

na quarta-feira, na Quadra do Olaria. 

Os foram marcados por Felis de Almeida (2), Ailton Victor (2), 

João Pedro, Odair José e Joel dos Santos, com um gol cada. 

Gustavo Arruda marcou o gol do Eduardo Stadium. 

O Jetuba/Caiçara venceu o Amigos/MDJ por 4 a 2, 

com os gols de Gabriel Eloi, Juliano Vinícius, João Victor e Kleber de Borba. 

Os gols do Amigos/MDJ foram marcos por Jeferson Oliveira e Vinícius Kauã. 

Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo–Domingo (19/3) 

Campo do Atlético Poiares: Av. Mato Grosso, 1.068–Indaiá 

13h–Bola de Neve x A.A Riza 

15h–(Oitavas) Morro do Chocolate x E.C Barcelona 

17h–Barranco Alto x EC Brasília 

Campo do Cemug: Av. José Herculano, 50 Jardim Britânia 

13h–(Oitavas) Cirrose F&S x União das Palmeiras 

15h–(Oitavas) A.F Santa Cruz x Esportinga 

Campo Galo de Ouro: R. José Bonifácio Andrada s/n–Poiares 

13h–(Oitavas) G. R. Rio Do Ouro x C.A Fortaleza 

15h–(Oitavas) Aliados x A.A Caputera. 
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Caraguatatuba Recebe Nova Programação Do ‘Bairro A Bairro’ Nesta 

Segunda (20) 

 

 
 

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

promove na próxima semana mais uma programação do programa 

‘Bairro a Bairro’. 

De segunda-feira (20) até sexta-feira (24), 

as equipes estarão promovendo os serviços de zeladoria nos bairros 

no Jardim Britânia, orla da Praia (da Acalento até a Ponte do Rio Santo Antônio) 

e passando pelo Indaiá e Poiares. 

As equipes recolheram nesta semana nos bairros Indaiá, 

Tinga e na Rodovia SP-55 cerca de 90 toneladas de resíduos. 

Contando com a força-tarefa de 140 colaboradores da Secretaria de Serviços 

Públicos, o mutirão de limpeza leva, ao mesmo tempo, 

manutenções públicas como roçada, varrição, capina e ‘bota-fora’. 

O programa seguirá o cronograma de bairros prioritários 

e em breve outros locais serão beneficiados com a iniciativa, 

que ocorre em intervalos regulares, 

sendo complementar às ações habituais de limpeza pública. 

As solicitações para estes e outros serviços podem ser feitas 

pelos canais da Central de Relacionamento 156, 

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

aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e telefone 156. 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Prefeitura de Caraguatatuba chama mais 15 aprovados de sete cargos do 

Concurso de 2018 

 

 

 

Mais 15 aprovados de sete funções do Concurso Público 01/2018 

da Prefeitura de Caraguatatuba são aguardados nas próximas segunda, 

terça e quarta-feira (20, 21 e 22/3), das 9h às 16h30, 

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

123ª convocação de aprovados do certame está publicada na 

Edição 1005 do Diário Oficial Eletrônico do Município da última quinta-feira (16). 

Foram convocados quatro agentes administrativos 

(335º, 336º, 337º e 338º colocados), quatro inspetoras de aluno 

(146ª, 147ª, 148ª e 149ª colocadas), uma professora de Educação Infantil 

(PEB I/137ª colocada), três professoras de Ensino Fundamental 

(PEB I/165ª, 166ª e 167ª colocadas), uma professora de Ciências 

(PEB II/26ª colocada), um técnico de informática (3º colocado) 

e um vigia (47º colocados). 

Para exercer a função na Prefeitura de Caraguatatuba, 

é necessário apresentar no RH a documentação exigida 

no “Capítulo XIV–Da Convocação”  

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

do Município de 14 de setembro de 2018. 

Ao todo, 1.687 aprovados do Concurso Público 01/2018 

foram chamados desde fevereiro de 2019. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1005.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf


 

 
 

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

da Prefeitura de Caraguatatuba para as funções de nível superior 

e técnico no dia 25 de novembro de 2018, 

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

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

Os aprovados são convocados conforme a necessidade da Administração Pública. 

O certame teve sua validade prorrogada, conforme o comunicado publicado 

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

com os seguintes prazos: até 24 de agosto de 2023 

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

para as funções que exigiam aplicação de provas práticas. 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração 

fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_825.pdf
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UBS Casa Branca abre sábado para coleta de preventivo em campanha de 

prevenção ao câncer de colo do útero 

 

 
 

Em alusão à Campanha de prevenção ao câncer de colo do útero, 

a UBS Casa Branca estará aberta neste sábado (18), 

das 7h às 12h, para coleta de preventivo (papanicolau), porta aberta. 

A ação é destinada para referenciadas em idade fértil de 25 a 64 anos, 

que não realizam o exame há mais de três anos. 

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. 

A Campanha segue até o mês de abril com atendimento 

diferenciado em diferentes unidades. 

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: 

Dias 24 e 31 de março (sexta-feira) das 8h às 16h30–porta aberta 

 

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 24 de março (sexta-feira) das 9h às 21h–porta aberta 
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Caraguatatuba recebe nova programação do ‘Bairro a Bairro’ para próxima 

semana 

 

 
 

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

promove na próxima semana mais uma programação 

do programa Bairro a Bairro’. 

De segunda-feira (20) até sexta-feira (24), as equipes estarão promovendo 

os serviços de zeladoria nos bairros no Jardim Britânia, orla da Praia 

(da Acalento até a Ponte do Rio Santo Antônio) 

e passando pelo Indaiá e Poiares. 

As equipes recolheram nesta semana nos bairros Indaiá, 

Tinga e na Rodovia SP-55 cerca de 90 toneladas de resíduos. 

Contando com a força-tarefa de 140 colaboradores da Secretaria de Serviços 

Públicos, o mutirão de limpeza leva, ao mesmo tempo, 

manutenções públicas como roçada, varrição, capina e ‘bota-fora’. 

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

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

sendo complementar às ações habituais de limpeza pública. 

As solicitações para estes e outros serviços podem ser feitas pelos canais 

da Central de Relacionamento 156, 

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

aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e telefone 156. 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Jetuba ganha Escola de Ensino Fundamental para até 600 alunos na 

próxima semana 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba entrega oficialmente na próxima 

semana mais uma unidade escolar para atender 

a demanda de alunos da rede municipal de ensino. 

Na próxima quinta-feira (23/3), o bairro do Jetuba, na Região Norte do município, 

ganha uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) para até 600 alunos. 

O empreendimento de cinco blocos receberá 12 salas de aula, 

sala administrativa, cozinha, refeitório, dois pátios 

cobertos e quadra com vestiário, em uma área total de 3 mil m². 

Essa é a segunda unidade escolar entregue em menos de um mês 

em Caraguatatuba. 

Recentemente foi inaugurado o CEI/EMEI Golfinhos para 344 crianças dos bairros 

Golfinhos, Jardim Britânia, Jardim das Palmeiras, Mar Azul, 

Recanto do Sol, Pontal Santamarina e Praia das Palmeiras. 

A unidade escolar conta com 10 salas de aula, dois fraldários, 

um lactário, quatro sanitários, refeitório coberto, 

além de playground infantil e recreação e espaço para jardim e horta. 

Ano passado 

Em 2022 três novas unidades foram entregues, 

o CEI/EMEI Inspetora Waldete Ferreira de Souza (Pegorelli) 

para crianças de 0 a 5 anos, e duas unidades escolares no Travessão 



 

 
 

o CEI/EMEI Stela da Silva e a EMEF Profª Débora Valle da Silva Pilon. 

Juntas as unidades têm capacidade de atendimento de mais de 1,2 mil alunos. 
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9ª Conferência Municipal de Saúde de Caraguatatuba será realizada nos 

dias 24 e 25 de março 

 

 
 

Após realização das 10 pré-conferências de saúde em diferentes 

bairros do município, que contou com a participação de 274 pessoas, 

a Prefeitura de Caraguatatuba e o Conselho Municipal de Saúde 

anunciam a 9ª Conferência Municipal, nos dias 24 e 25 de março 

(sexta e sábado), no Teatro Mario Covas. 

Com o tema ‘Garantir Direitos e Defender o SUS, 

a Vida e a Democracia Amanhã Vai Ser Outro Dia’ 

serão discutidas as propostas escolhidas nas pré-conferências, 

assim como eleitos os delegados que representarão o município 

na Conferência Regional. 

População que quiser prestigiar pode participar como ouvinte. 

A 9ª Conferência é norteada através de quatro eixos temáticos: 

O Brasil que temos. 

O Brasil que queremos; 

O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; 

Garantir direitos e defender o SUS, 

a vida e a democracia; 

Amanhã será outro dia para todas as pessoas. 

Após realização da 9ª Conferência Municipal de Saúde, 

Caraguatatuba participará da etapa estadual 



 

 
 

entre os meses de abril e maio e da nacional em julho deste ano. 

Confira a programação: 

–Dia 24/03 

18h30–Credenciamento 

19h–Abertura Oficial 

19h30–Leitura do Regimento da 9ª Conferência Municipal de Saúde 

20h–Expositor: Ricardo Chaves de Carvalho–Secretário Executivo do Conselho 

Estadual de Saúde de São Paulo /Mediador: Dr. Gustavo Alexey Boher Lopes–

Secretário Municipal de Saúde 

20h30–Encerramento 

 

–Dia 25/03 

7h–Credenciamento 

8h–Apresentação do Sistema de Saúde de Caraguatatuba–Sra. Derci de Fátima 

Andolfo–Secretária Adjunta Municipal de Saúde 

9h–Intervalo 

10h–Discussão em grupo 

10h30–Elaboração do Relatório em Grupo 

12h–Intervalo 

13h–Plenária Final com Apresentação e Aprovação do Relatório e Moções 

16h–Intervalo 

17h–Eleição de Delegados para Conferência Regional 

18h–Encerramento 
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Fundacc realiza 4ª mostra da Arte–Comemoração do dia do caiçara e do 

artesão 

 

 
 

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. 

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. 

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. 
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Torneio do Aniversário de Caraguatatuba promove sete disputas neste 

domingo 

 

 
 

O Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo será marcado 

por mais sete partidas neste domingo (19/3), a partir das 13h, 

nos dois campos do Poiares (CA Poiares e Galo de Ouro) 

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

O campeonato é jogado no regime de eliminatórias simples (mata-mata) 

por equipes das 1ª, 2ª e 3ª divisões do futebol amador do município 

e integra as festividades dos 166 anos de emancipação 

político-administrativa de Caraguatatuba, comemorados em 20 de abril. 

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

Resultados–A disputa entre EC 20 de Abril e EC Brasília ficou no 0 a 0, 

na última quinta-feira (16), no Cemug. 

O Brasília ganhou por 4 a 2 nos pênaltis. 

O União das Palmeiras venceu o União das Palmeiras por 4 a 2, 

com gols de Alison do Nascimento (2), Rafael Menezes e Lucas Lorenzi. 

O jogador Alex Brito fez os gols do EC Pegorelly. 

Na quarta-feira (15), no Barranco Alto, EC Casa Branca e A.A Caputera empataram 

em 1 a 1, no tempo regulamentar, com os gols de Douglas Miranda (Casa Branca) 

e Matheus Willian (A.A Caputera). 

O Caputera se classificou com uma vitória por 3 a 2, nos pênaltis. 

O Brasileirinho EC ganhou do EC União Colonial, por 2 a 1, 



 

 
 

com gols de Dener de Matos e Julio César. 

O gol do União Colonial foi marcado por Gustavo Palmeira. 

Pelo Torneio Aniversário da Cidade de Futsal, 

o Fiel Caraguá goleou o Eduardo Stadium por 7 a 1 na quarta-feira, 

na Quadra do Olaria. 

Os foram marcados por Felis de Almeida (2), Ailton Victor (2), 

João Pedro, Odair José e Joel dos Santos, com um gol cada. 

Gustavo Arruda marcou o gol do Eduardo Stadium. 

O Jetuba/Caiçara venceu o Amigos/MDJ por 4 a 2, com os gols de Gabriel Eloi, 

Juliano Vinícius, João Victor e Kleber de Borba. 

Os gols do Amigos/MDJ foram marcos por Jeferson Oliveira e Vinícius Kauã. 

Torneio Aniversário da Cidade de Futebol de Campo–Domingo (19/3) 

Campo do Atlético Poiares: Av. Mato Grosso, 1.068–Indaiá 

13h–Bola de Neve x A.A Riza 

15h–(Oitavas) Morro do Chocolate x E.C Barcelona 

17h–Barranco Alto x EC Brasília 

Campo do Cemug: Av. José Herculano, 50 Jardim Britânia 

13h–(Oitavas) Cirrose F&S x União das Palmeiras 

15h–(Oitavas) A.F Santa Cruz x Esportinga 

Campo Galo de Ouro: R. José Bonifácio Andrada s/n–Poiares 

13h–(Oitavas) G. R. Rio Do Ouro x C.A Fortaleza 

15h–(Oitavas) Aliados x A.A Caputera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 18/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Diário Caiçara 

 

Caraguá está recebendo etapa de abertura do Campeonato Paulista 

de Pesca e Lançamento 

 

 
 

A 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2023 

será neste sábado e domingo (18 e 19/3), 

na Praia do Massaguaçu, na região Norte. 

O evento, realizado pela Federação Paulista de Pesca e Lançamento (FPPL), 

com apoio da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Caraguatatuba, 

espera reunir cerca de 120 atletas de pesca esportiva. 

Nesta competição, que tem abertura prevista para treinamento 

e reconhecimento no sábado, às 14h, as provas serão pontuadas em 20×1. 

São 20 pontos por peça e um ponto para cada 100 gramas do peixe fisgado. 

As disputas ocorrem no domingo, das 8h às 12h30. 

A FPPL garantiu que todos os peixes pescados durante as disputas 

serão doados para uma instituição de caridade do município. 

Os competidores, distribuídos nas categorias Masculina, 

Feminina, Juvenil/Iniciante e Máster, 

serão premiados por prova. 

Os campeões das categorias Masculina, Feminina, 

e Máster receber medalha e troféu. 

Na categoria Juvenil, os atletas irão receber medalha. 

1ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2023–Caraguatatuba 

Data: 18 e 19 de março 

Horário: sábado (a partir das 14h/treinamento e reconhecimento) 



 

 
 

e domingo (das 8h às 12h30/torneio) 

Local: Praia do Massaguaçu. 
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Caraguatatuba aplica 3.050 doses da vacina bivalente contra Covid 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 19/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Band Vale 

 

Caraguatatuba recebe nova programação do ‘Bairro a Bairro’ para 

essa semana 

 

 
 

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

promove na próxima semana mais uma programação do programa 

‘Bairro a Bairro’. 

De segunda-feira (20) até sexta-feira (24), 

as equipes estarão promovendo os serviços de zeladoria nos bairros 

no Jardim Britânia, orla da Praia (da Acalento até a Ponte do Rio Santo Antônio) 

e passando pelo Indaiá e Poiares. 

As equipes recolheram nesta semana nos bairros Indaiá, 

Tinga e na Rodovia SP-55 cerca de 90 toneladas de resíduos. 

Contando com a força-tarefa de 140 colaboradores 

Da Secretaria de Serviços Públicos, 

o mutirão de limpeza leva, ao mesmo tempo, 

manutenções públicas como roçada, varrição, capina e ‘bota-fora’. 

O programa seguirá o cronograma de bairros prioritários 

e em breve outros locais serão beneficiados com a iniciativa, 

que ocorre em intervalos regulares, 

sendo complementar às ações habituais de limpeza pública. 

As solicitações para estes e outros serviços podem ser feitas 

pelos canais da Central de Relacionamento 156, 



 

 
 

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

aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e telefone 156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Creche da Olaria é alvo de furto e vandalismo em Caraguatatuba 

 

 
 

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

suspendeu as aulas no CEI/EMEI Profª Aparecida Maria Pires de Meneses 

(CEI Olaria), localizado na região norte da cidade, 

devido a atos de vandalismo e furto. 

A unidade escolar sofreu atos de vandalismo em algumas salas, 

entre elas, da parte administrativa e cozinha. 

Houve o registro do furto do relógio de energia, 

o que impede o funcionamento da unidade escolar neste momento. 

As equipes de manutenção foram acionadas e intervenções serão feitas 

para que as aulas sejam restabelecidas o mais breve possível. 

Um boletim de ocorrência foi aberto e a Polícia Civil deve investigar o caso. 

Qualquer informação, o morador pode denunciar pelo telefone 181. 
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Caraguatatuba recebe na próxima semana o maior Festival de 

Churrasco do país 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza nos dias 24, 25 e 26 de março 

O Festival Carnivoria, com o melhor do Churrasco Internacional, 

Na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

O evento traz para o município 12 estações gastronômicas 

com mais de seis Toneladas de carnes Premium, cervejas artesanais, 

Doces e pratos especiais para vegetarianos. 

As grelhas são comandadas por grandes nomes da Gastronomia 

Nacional com um toque de culinária internacional. 

Os chefs levam os participantes em uma viagem de sabores e texturas 

com pratos que valorizam os diferentes cortes de carne, 

como bife ancho, linguiças, texas burger, salmão pranchado, 

costela de chão, texas brisket, costelinha barbecue dentre outros. 

Legumes, acompanhamentos e sobremesas também 

ganham estações próprias, completando o cardápio do evento. 

Os pratos variam de R$ 35 a R$ 65. 

Veja os principais destaques do churrasco de Alta Gastronomia: 

Os tradicionais contrafilés ganham uma versão ainda mais valorizada e saborosa 

com os bifes anchos, conhecidos na região sul-americana 



 

 
 

por serem feitos em parrillas. 

Retirada da parte traseira do contra, a peça é caracterizada pela maciez 

dos cortes de até dois centímetros de espessura com marmoreio acentuado, 

que é a gordura no interior da carne; 

O texas brisket é uma das opções mais apreciadas de carne vermelha. 

O corte é preparado em lenta cocção e defumação para manter toda a suculência 

em um processo que pode levar até 12 horas; 

A costela ganha um toque único de sabor com o fogo de chão. 

O processo de cozimento em fogo de chão traz sabores e texturas únicos 

para a rainha do churrasco. 

O processo pode levar até 12 horas de preparo; 

Outro preparo diferente é o do salmão pranchado. 

O peixe é assado inteiro em pranchas de madeira próximas ao fogo de chão, 

trazendo o defumado para a carne que costuma ser bastante leve ao paladar. 

Carnivoria–Caraguatatuba 

Data: 24, 25 e 26 de março 

Horário: 

Sexta–17h à 0h 

Sábado–12h à 0h 

Domingo–12h às 20h 

Local: Praça da Cultura, Centro 
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Jetuba ganha Escola de Ensino Fundamental para até 600 alunos na 

próxima semana 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba entrega oficialmente na próxima 

semana mais uma unidade escolar para atender 

a demanda de alunos da rede municipal de ensino. 

Na próxima quinta-feira (23/3), o bairro do Jetuba, na Região Norte do município, 

ganha uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) para até 600 alunos. 

O empreendimento de cinco blocos receberá 12 salas de aula, 

sala administrativa, cozinha, refeitório, dois pátios 

cobertos e quadra com vestiário, em uma área total de 3 mil m². 

Essa é a segunda unidade escolar entregue em menos de um mês 

em Caraguatatuba. 

Recentemente foi inaugurado o CEI/EMEI Golfinhos para 344 crianças dos bairros 

Golfinhos, Jardim Britânia, Jardim das Palmeiras, Mar Azul, 

Recanto do Sol, Pontal Santamarina e Praia das Palmeiras. 

A unidade escolar conta com 10 salas de aula, dois fraldários, 

um lactário, quatro sanitários, refeitório coberto, 

além de playground infantil e recreação e espaço para jardim e horta. 

Ano passado 

Em 2022 três novas unidades foram entregues, 

o CEI/EMEI Inspetora Waldete Ferreira de Souza (Pegorelli) 

para crianças de 0 a 5 anos, e duas unidades escolares no Travessão 

o CEI/EMEI Stela da Silva e a EMEF Profª Débora Valle da Silva Pilon. 



 

 
 

Juntas as unidades têm capacidade de atendimento de mais de 1,2 mil alunos. 
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9ª Conferência Municipal de Saúde de Caraguatatuba será realizada 

nos dias 24 e 25 de março 

 

 
 

Após realização das 10 pré-conferências de saúde em diferentes 

bairros do município, que contou com a participação de 274 pessoas, 

a Prefeitura de Caraguatatuba e o Conselho Municipal de Saúde 

anunciam a 9ª Conferência Municipal, nos dias 24 e 25 de março 

(sexta e sábado), no Teatro Mario Covas. 

Com o tema ‘Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia 

Amanhã Vai Ser Outro Dia’ serão discutidas as propostas escolhidas 

nas pré-conferências, assim como eleitos os delegados 

que representarão o município na Conferência Regional. 

População que quiser prestigiar pode participar como ouvinte. 

A 9ª Conferência é norteada através de quatro eixos temáticos: 

O Brasil que temos. 

O Brasil que queremos; 

O papel do controle social e dos movimentos sociais 

para salvar vidas; 

Garantir direitos e defender o SUS, 

a vida e a democracia; 

Amanhã será outro dia para todas as pessoas. 

Após realização da 9ª Conferência Municipal de Saúde, 

Caraguatatuba participará da etapa estadual 



 

 
 

entre os meses de abril e maio e da nacional em julho deste ano. 

Confira a programação: 

–Dia 24/03 

18h30–Credenciamento 

19h–Abertura Oficial 

19h30–Leitura do Regimento da 9ª Conferência Municipal de Saúde 

20h–Expositor: Ricardo Chaves de Carvalho–Secretário Executivo do Conselho 

Estadual de Saúde de São Paulo /Mediador: Dr. Gustavo Alexey Boher Lopes 

Secretário Municipal de Saúde. 

20h30–Encerramento 

 

–Dia 25/03 

7h–Credenciamento 

8h–Apresentação do Sistema de Saúde de Caraguatatuba–Sra. Derci de Fátima 

Andolfo–Secretária Adjunta Municipal de Saúde 

9h–Intervalo 

10h–Discussão em grupo 

10h30–Elaboração do Relatório em Grupo 

12h–Intervalo 

13h–Plenária Final com Apresentação e Aprovação do Relatório e Moções 

16h–Intervalo 

17h–Eleição de Delegados para Conferência Regional 

18h–Encerramento 
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JETUBA GANHA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATÉ 600 

ALUNOS NA PRÓXIMA SEMANA 

 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba entrega oficialmente na próxima 

semana mais uma unidade escolar para atender 

a demanda de alunos da rede municipal de ensino. 

Na próxima quinta-feira (23/3), o bairro do Jetuba, na Região Norte do município, 

ganha uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) para até 600 alunos. 

O empreendimento de cinco blocos receberá 12 salas de aula, 

sala administrativa, cozinha, refeitório, dois pátios 

cobertos e quadra com vestiário, em uma área total de 3 mil m². 

Essa é a segunda unidade escolar entregue em menos de um mês 

em Caraguatatuba. 

Recentemente foi inaugurado o CEI/EMEI Golfinhos para 344 crianças dos bairros 

Golfinhos, Jardim Britânia, Jardim das Palmeiras, Mar Azul, 

Recanto do Sol, Pontal Santamarina e Praia das Palmeiras. 

A unidade escolar conta com 10 salas de aula, dois fraldários, 

um lactário, quatro sanitários, refeitório coberto, 

além de playground infantil e recreação e espaço para jardim e horta. 

Ano passado 

Em 2022 três novas unidades foram entregues, 

o CEI/EMEI Inspetora Waldete Ferreira de Souza (Pegorelli) 

para crianças de 0 a 5 anos, e duas unidades escolares no Travessão 



 

 
 

o CEI/EMEI Stela da Silva e a EMEF Profª Débora Valle da Silva Pilon. 

Juntas as unidades têm capacidade de atendimento de mais de 1,2 mil alunos. 
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CARAGUATATUBA RECEBE NOVA PROGRAMAÇÃO DO ‘BAIRRO A 

BAIRRO’ NESTA SEMANA 

 

 
 

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

promove na próxima semana mais uma programação do programa 

‘Bairro a Bairro’. 

Nesta segunda-feira (20) até sexta-feira (24), 

as equipes estarão promovendo 

os serviços de zeladoria nos bairros no Jardim Britânia 

orla da Praia (da Acalento até a Ponte do Rio Santo Antônio) 

e passando pelo Indaiá e Poiares. 

As equipes recolheram nesta semana nos bairros Indaiá, Tinga 

e na Rodovia SP-55 cerca de 90 toneladas de resíduos. 

Contando com a força-tarefa de 140 colaboradores 

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

ao mesmo tempo, manutenções públicas como roçada, 

varrição, capina e ‘bota-fora’. 

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

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

sendo complementar às ações habituais de limpeza pública. 

As solicitações para estes e outros serviços podem ser feitas 

pelos canais da Central de Relacionamento 156, 

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

aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e telefone 156. 

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

