
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Terça e Quarta-Feira, 21 e 22 de Março de 2023. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

BMX de Caraguatatuba estreia no Campeonato Paulista com 12 medalhas 

Caraguatatuba 

Projeto leva alunos para conhecer a Unidade de Tratamento de Gás, em 

Caraguatatuba 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre inscrições para voluntariado em projetos de educação 

ambiental nas escolas 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Famílias afetadas pelas chuvas podem solicitar ‘Auxílio-Recomeço’ em 

Caraguatatuba 

 

Portal Notícias do Litoral 

Caraguatatuba 

Secretaria de Educação abre inscrições para voluntariado em projetos de 

educação ambiental nas escolas 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove instalação de nova iluminação em 11 ginásios esportivos 

Caraguatatuba 

9ª Conferência Municipal de Saúde de Caraguatatuba abre os trabalhos na sexta 

feira 

Caraguatatuba 

Abertura do Campeonato Municipal de Tênis reúne 230 mesatenistas em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

BMX de Caraguatatuba estreia no Campeonato Paulista com 12 medalhas 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

9ª Conferência Municipal de Saúde abre os trabalhos na sexta-feira 

 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/bmx-de-caraguatatuba-estreia-no-campeonato-paulista-com-12-medalhas/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/projeto-leva-alunos-para-conhecer-a-unidade-de-tratamento-de-gas-em-caraguatatuba/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/projeto-leva-alunos-para-conhecer-a-unidade-de-tratamento-de-gas-em-caraguatatuba/
https://radarlitoral.com.br/noticias/21557/caraguatatuba-abre-inscricoes-para-voluntariado-em-projetos-de-educacao-ambiental-nas-escolas
https://radarlitoral.com.br/noticias/21557/caraguatatuba-abre-inscricoes-para-voluntariado-em-projetos-de-educacao-ambiental-nas-escolas
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/familias-afetadas-pelas-chuvas-podem-solicitar-auxilio-recomeco-em-caraguatatuba-1.416137
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/familias-afetadas-pelas-chuvas-podem-solicitar-auxilio-recomeco-em-caraguatatuba-1.416137
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/21/secretaria-de-educacao-abre-inscricoes-para-voluntariado-em-projetos-de-educacao-ambiental-nas-escolas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/21/secretaria-de-educacao-abre-inscricoes-para-voluntariado-em-projetos-de-educacao-ambiental-nas-escolas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/21/caraguatatuba-promove-instalacao-de-nova-iluminacao-em-11-ginasios-esportivos/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/21/9a-conferencia-municipal-de-saude-de-caraguatatuba-abre-os-trabalhos-na-sexta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/21/9a-conferencia-municipal-de-saude-de-caraguatatuba-abre-os-trabalhos-na-sexta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/21/abertura-do-campeonato-municipal-de-tenis-reune-230-mesatenistas-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/21/abertura-do-campeonato-municipal-de-tenis-reune-230-mesatenistas-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/21/bmx-de-caraguatatuba-estreia-no-campeonato-paulista-com-12-medalhas/
https://www.caraguatv.com.br/2023/03/21/9a-conferencia-municipal-de-saude-abre-os-trabalhos-na-sexta-feira/


 

 
 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura Continua Limpeza De Valas Em Diversos Bairros Da Cidade 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga candidaturas deferidas para Conselho de Meio 

Ambiente 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá promove roda de conversa com 120 referenciados atingidos pelas 

chuvas 

Caraguatatuba 

Abertura do Campeonato Municipal de Tênis reúne 230 mesatenistas em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Projeto Energia com Escolas leva alunos do 4º ano para conhecer a UTGCA 

Caraguatatuba 

9ª Conferência Municipal de Saúde de Caraguatatuba abre os trabalhos na sexta-feira 

Caraguatatuba 

Secretaria de Educação abre inscrições para voluntariado em projetos de educação 

ambiental nas escolas 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba reforça atendimento descentralizado na Região Sul 

Caraguatatuba 

Prefeitura continua limpeza de valas em diversos bairros da cidade 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inaugura EMEF Jetuba na próxima quinta-feira 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba promove instalação de nova iluminação em 11 ginásios 

esportivos 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Festival Carnivoria terá 12 estações gastronômicas e mais de seis toneladas de 

carne 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba promove instalação de nova iluminação em 11 

ginásios esportivos 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza 9ª Conferência Municipal de Saúde nesta semana 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-continua-limpeza-de-valas-em-diversos-bairros-da-cidade/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-candidaturas-deferidas-para-conselho-de-meio-ambiente/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-candidaturas-deferidas-para-conselho-de-meio-ambiente/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caragua-promove-roda-de-conversa-com-120-referenciados-atingidos-pelas-chuvas/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caragua-promove-roda-de-conversa-com-120-referenciados-atingidos-pelas-chuvas/
https://falacaragua.com.br/2023/03/abertura-do-campeonato-municipal-de-tenis-reune-230-mesatenistas-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2023/03/projeto-energia-com-escolas-leva-alunos-do-4o-ano-para-conhecer-a-utgca/
https://falacaragua.com.br/2023/03/9a-conferencia-municipal-de-saude-de-caraguatatuba-abre-os-trabalhos-na-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2023/03/secretaria-de-educacao-abre-inscricoes-para-voluntariado-em-projetos-de-educacao-ambiental-nas-escolas/
https://falacaragua.com.br/2023/03/secretaria-de-educacao-abre-inscricoes-para-voluntariado-em-projetos-de-educacao-ambiental-nas-escolas/
https://falacaragua.com.br/2023/03/fundo-social-de-caraguatatuba-reforca-atendimento-descentralizado-na-regiao-sul/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-continua-limpeza-de-valas-em-diversos-bairros-da-cidade
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-inaugura-emef-jetuba-na-proxima-quinta-feira/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-instalacao-de-nova-iluminacao-em-11-ginasios-esportivos/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-instalacao-de-nova-iluminacao-em-11-ginasios-esportivos/
https://diariocaicara.com.br/festival-carnivoria-tera-12-estacoes-gastronomicas-e-mais-de-seis-toneladas-de-carne/
https://diariocaicara.com.br/festival-carnivoria-tera-12-estacoes-gastronomicas-e-mais-de-seis-toneladas-de-carne/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-instalacao-de-nova-iluminacao-em-11-ginasios-esportivos/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-instalacao-de-nova-iluminacao-em-11-ginasios-esportivos/
https://diariocaicara.com.br/caraguatatuba-realiza-9a-conferencia-municipal-de-saude-nesta-semana/


 

 
 

Caraguatatuba inaugura escola no Jetuba nesta quinta (23) 

Caraguatatuba 

"Auxílio-Recomeço" pode ser requisitado em Caraguatatuba 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

Indenização milionária pode ser o “fio do novelo” de suposto esquema de desvio de dinheiro 

em Caraguatatuba 

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inaugura EMEF Jetuba na próxima quinta-feira 

 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba promove instalação de nova iluminação em 11 

ginásios esportivos 

 

A voz do Litoral 

Caraguatatuba 

Secretaria de Educação abre inscrições para voluntariado em projetos de 

educação ambiental nas escolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/inauguracao-escola-jetuba-caragua-16590599
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/auxilio-recomeco-pode-ser-requisitado-em-caraguatatuba-16590703
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/22/indenizacao-milionaria-pode-ser-o-fio-do-novelo-de-suposto-esquema-de-desvio-de-dinheiro-em-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/22/indenizacao-milionaria-pode-ser-o-fio-do-novelo-de-suposto-esquema-de-desvio-de-dinheiro-em-caraguatatuba/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/prefeitura-de-caraguatatuba-inaugura-emef-jetuba-na-proxima-quinta-feira
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10768/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-instalacao-de-/
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10768/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-instalacao-de-/
https://jornalvozdolitoral.com/secretaria-de-educacao-abre-inscricoes-para-voluntariado-em-projetos-de-educacao-ambiental-nas-escolas/
https://jornalvozdolitoral.com/secretaria-de-educacao-abre-inscricoes-para-voluntariado-em-projetos-de-educacao-ambiental-nas-escolas/


 

 
 

Clipping de Notícias: 21/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

BMX de Caraguatatuba estreia no Campeonato Paulista com 12 

medalhas 

 

 
 

A equipe da Associação Caraguatatubense de Ciclismo BMX conquistou 

12 medalhas na 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Bicicross de 2023, 

no último domingo (19/3), em Paulínia, na Grande São Paulo. 

Considerada a maior competição da modalidade no Brasil, 

a etapa de abertura do torneio estadual reuniu cerca de 450 pilotos 

de todas as regiões paulistas e convidados de outros estados. 

Os atletas faturaram uma medalha de ouro, quatro de bronze, 

dois 4º lugares, uma 5ª colocação, 

uma 6ª posição, dois 7º lugares e uma 8ª colocação. 

As provas foram disputadas nas categorias Championship Aro 20 

(Elite Men 23 anos e mais, Sub 23, Junior Men 17/18 anos), 

Máster Aro 20 (30 anos e mais), Challenge Aro 20 (Boys 5/6 anos, 

Boys 7 anos, Boys 8 anos, Boys 9 anos, Boys 10 anos, 

Boys 11 anos, Boys 12 anos, Boys 13 anos, Boys 14 anos, 

Boys 15 anos, Boys 16 anos, Men 17/24 anos, 

Men 25/29 anos, Men 30/39 anos, Men 40/49 anos, 

Men 50 anos e PCD), 

Championship Aro 20 Mulheres 

(Elite Women 23 anos e mais, Sub 23, Junior Women 17 e 18 anos) 

Challenge Aro 20 Mulheres (Girls 5/8 anos, Girls 9/10 anos, Girls 11/12 anos, 



 

 
 

Girls 13/14 anos, Girls 15/16 anos, Women 17/29 anos, Women 30 anos 

e mais), Cruiser Aro 24 (Boys 12 anos, Boys 13/14 anos, Boys 15/16 anos, 

Men 17/24 anos, Men 25/29 anos, Men 30/34 anos, 35/39 anos, 

Men 40/44 anos, Men 45/49 anos, Men 50/54 anos, Men 55 anos e mais), 

Balance Bike (Pré Bike–4 anos ou menos) e MTBx Aro 26 a 29–Livre. 

O Campeonato Paulista de BMX terá oito etapas em 2023, 

com Caraguatatuba sediando a 5ª Etapa no dia 30 de julho, 

na Pista Ton Ferreira, no Indaiá. 

Os pilotos da Associação Caraguatatubense de Ciclismo BMX contam com o apoio 

da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

 

Resultados da 1ª Etapa do Campeonato Paulista de BMX 

Cruiser 40/44 anos–Acássio Nonato: campeão 

Cruiser 40/44 anos–Nilton Mol de Freitas: 3ª colocação 

Cruiser 50/54–Alencar Soares (DI): 3ª colocação 

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

Boys 10 anos–Matheus Cardoso: 3ª colocação 

Cruiser 35/39 anos–Alessandro Castilho: 4ª colocação. 

Boys 7 anos–Lorenzo Souza Resende: 4ª colocação 

Girls 13/14 anos–Nayla Lopes Rodrigues: 5ª colocação 

Girls 11/12 anos–Ana Julia Brandt: 6ª colocação 

Man 40+–Thiago Tessari: 7ª colocação 

Boys 10 anos–Murilo Zamarco: 7ª colocação 

PCD até 16 anos–Raphael Lambertini Teles: 8ª colocação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 22/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Projeto leva alunos para conhecer a Unidade de Tratamento de Gás, 

em Caraguatatuba 

 

 
 

Alunos do 4º ano da unidade escolar EMEI/EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira 

visitaram na última semana a Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato 

(UTGCA) da Petrobras, localizada em Caraguatatuba. 

A atividade faz parte do Projeto Energia com Escolas, 

uma iniciativa das gerências de Responsabilidade Social 

e Comunicação da Petrobras, 

em parceria com a Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Educação. 

Os alunos foram recepcionados pelo gerente do Ativo de Processamento 

de São Paulo, Igor Rosa, que falou sobre todo processo de exploração, 

desenvolvimento, produção, refino e distribuição até a utilização do petróleo e gás 

no cotidiano das famílias. 

Conceitos como o respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente também 

foram enfatizados durante as apresentações feitas pela equipe da Petrobras. 

As crianças fizeram perguntas e puderam compreender um pouco mais sobre 

o processo industrial e também os diversos empregos gerados 

pela Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA), 

proporcionando um olhar atento sobre diversas profissões. 

Nesta dinâmica, todos os alunos foram convidados a vestir macacões laranja 

e capacetes, famosos por serem alguns dos EPI 

(Equipamentos de Proteção Individual) 



 

 
 

utilizados pelos trabalhadores da Petrobras. 

Ao final da visita, a brigada de incêndio realizou 

uma demonstração e os alunos fizera 

um tour pela unidade, onde puderam ver de perto a área operacional. 

Mais três visitas estão programadas para acontecer durante o ano, 

conforme disponibilidade da agenda da UTGCA. 

Cartilha Pedagógica 

Todos os professores participantes do Projeto recebem a Cartilha Energia 

com Escola, um material que tem intuito de fornecer informações 

sobre as atividades da companhia e das unidades do estado de SP de forma 

didática e lúdica, como subsídio para trabalhar os temas em sala de aula. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou que o objetivo dos cadernos 

e das atividades de Educação Ambiental é valorizar a criança 

e o jovem como protagonista da transformação, 

estimulando o desenvolvimento do respeito ao meio ambiente 

e cidadania desde a infância. 

“O grande diferencial dos nossos cadernos 

é que eles trazem a realidade local 

para que as crianças possam criar relações diretas 

e desenvolver o sentimento de pertencimento”, disse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 22/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

Caraguatatuba abre inscrições para voluntariado em projetos de 

educação ambiental nas escolas 

 

 
 

A Secretaria de Educação de Caraguatatuba, por meio do setor de Projetos 

de Educação Ambiental, abriu inscrições para o Programa de Voluntariado 

para o ano letivo de 2023. 

As inscrições são voltadas para estudantes de cursos técnicos 

 e graduação nas áreas de pedagogia, ciências biológicas, 

humanas, turismo, engenharia ambiental, gestão de meio ambiente, entre outros. 

Os voluntários poderão auxiliar e participar de atividades 

em diferentes projetos como Horta Educativa, 

A’s Atlânticas, Educa Sabesp, Energia com Escolas, 

ações em datas ambientais nas escolas e futuramente, 

no Centro de Educação Ambiental, que é parte da estrutura do Parque Natural 

Municipal do Juqueriquerê, que deve ser inaugurado em breve. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou 

sobre a relevância do serviço voluntário. 

“O voluntariado é uma excelente oportunidade 

para sermos um agente de transformação. 

Na educação, o voluntariado proporciona a participação 

no cotidiano da escola, promovendo um espaço para troca de saberes 

e estreitamento de laços com a comunidade escolar”, disse. 

O objetivo deste programa de voluntariado é capacitar estudantes 

por meio de vivências quanto ao tema de educação ambiental, 



 

 
 

proporcionando um intercâmbio entre o universo acadêmico, 

a prática pedagógica e a educação ambiental por meio de projetos. 

“O voluntário dará suporte e irá acompanhar as atividades do projeto 

para o qual foi designado–sempre com supervisão dos profissionais 

do setor de educação. 

Vale destacar que todas as atividades envolvem a participação 

dos alunos da rede municipal”, explicou Mayara Peixoto, 

responsável pelos projetos de Educação Ambiental. 

Os candidatos inscritos passarão por uma pré-seleção curricular 

e farão parte de um cadastro reserva, 

sujeito à análise dos setores responsáveis 

e o chamamento será realizado conforme necessidade 

do setor de projetos da secretaria. 

Além disso, o voluntário deverá participar de uma capacitação, 

assinar um termo de adesão e para emissão de certificado de participação 

será necessária à apresentação de relatórios comprobatórios. 

Para se inscrever basta preencher o formulário disponível no link 

https://tinyurl.com/voluntariadoeacaragua2023. 

É importante ressaltar que o serviço voluntário não gera vínculo empregatício, 

nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim 

(parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 9.608/1998). 

O voluntário por determinação legal não recebe salário, pois não possui vínculo 

trabalhista com a entidade para a qual atende ao serviço de voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/voluntariadoeacaragua2023


 

 
 

Clipping de Notícias: 21/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Sistema Costa Norte 

 

Famílias afetadas pelas chuvas podem solicitar ‘Auxílio-Recomeço’ 

em Caraguatatuba 

 

 
 

As famílias de Caraguatatuba afetadas pelas fortes chuvas do Carnaval 

podem requerer o Auxílio-Recomeço a partir desta terça-feira (21), 

presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 

no Jardim Aruan, ou remotamente via Protocolo Eletrônico, no site oficial. 

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

O prazo para requisitar o benefício eventual de parcela única 

da Prefeitura termina no dia 27 de março. 

Famílias com renda familiar por pessoa de até R$ 218, 

terão direito ao benefício no valor de um salário mínimo 

e meio, ou seja, R$ 1.953. 

Já as famílias que tenham renda familiar por pessoa acima de R$ 218 

e até o limite de R$ 651 por pessoa, terão direito ao benefício no valo 

de um salário mínimo federal, ou seja, R$ 1.302,00. 

Quem foi prejudicado pelas fortes chuvas dos dias 18 e 19 de fevereiro 

deve preencher um formulário específico, disponível na área 

do Protocolo Eletrônico, com nome completo, endereço do imóvel em que reside, 

telefone, RG e CPF e número de conta bancária, além de anexar as cópias simples 

do RG ou outro documento oficial com foto, comprovante de residência, 

título de eleitor ou cartão SUS e comprovante de renda 

(inscrição no Cadastro Único e/ou cópia simples da Carteira de Trabalho 

https://pmcaraguatatuba.geosiap.net.br/pmcaraguatatuba/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro_index.php
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1005.pdf


 

 
 

e Previdência Social, demonstrativo de pagamento de salário/holerite, 

extrato bancário, declaração de imposto de renda ou documento similar). 

Caso a conta bancária indicada para recebimento 

do Auxílio-Recomeço esteja em nome de uma terceira pessoa, 

é necessário apresentar uma autorização preenchida 

e assinada pelo cedente, com nome completo, 

endereço do imóvel em que reside, 

número de telefone, número de seu RG e CPF 

e dados da conta bancária, com cópia simples de RG 

ou outro documento oficial com foto do terceiro. 

Após a análise da documentação exigida, 

a Comissão Especial da Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Cidadania emitirá o parecer 

(deferido ou indeferido). 

Os pedidos de benefícios deferidos serão enviados 

à Secretaria Municipal de Fazenda que terá até 30 dias 

para efetuar o pagamento por meio de transferência bancária para a conta 

indicada no requerimento. 

Mais detalhes sobre o Decreto 1.774/2023, de regulamentação da Lei do Auxílio 

Recomeço (Lei 2.642/2023), 

estão na Edição 1.006 do Diário Oficial Eletrônico da última sexta-feira (17/3). 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania fica 

na Avenida União das Américas, 380–Jardim Aruan. 

Mais informações pelo telefone (12) 3886–2030. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_995.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
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Secretaria de Educação abre inscrições para voluntariado em projetos 

de educação ambiental nas escolas 

 

 
 

A Secretaria de Educação de Caraguatatuba, por meio do setor de Projetos 

de Educação Ambiental, abriu inscrições para o Programa de Voluntariado 

para o ano letivo de 2023. 

As inscrições são voltadas para estudantes de cursos técnicos 

 e graduação nas áreas de pedagogia, ciências biológicas, 

humanas, turismo, engenharia ambiental, gestão de meio ambiente, entre outros. 

Os voluntários poderão auxiliar e participar de atividades em diferentes projetos 

como Horta Educativa, A’s Atlânticas, Educa Sabesp, Energia com Escolas, 

ações em datas ambientais nas escolas e futuramente, 

no Centro de Educação Ambiental, que é parte da estrutura do Parque Natural 

Municipal do Juqueriquerê, que deve ser inaugurado em breve. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou 

sobre a relevância do serviço voluntário. 

“O voluntariado é uma excelente oportunidade 

para sermos um agente de transformação. 

Na educação, o voluntariado proporciona a participação 

o cotidiano da escola, promovendo um espaço para troca de saberes 

e estreitamento de laços com a comunidade escolar”, disse. 

O objetivo deste programa de voluntariado é capacitar estudantes 

por meio de vivências quanto ao tema de educação ambiental, 

proporcionando um intercâmbio entre o universo acadêmico, 



 

 
 

a prática pedagógica e a educação ambiental por meio de projetos. 

“O voluntário dará suporte e irá acompanhar as atividades do projeto 

para o qual foi designado–sempre com supervisão dos profissionais 

do setor de educação. 

Vale destacar que todas as atividades envolvem a participação 

dos alunos da rede municipal”, explicou Mayara Peixoto, 

responsável pelos projetos de Educação Ambiental. 

Os candidatos inscritos passarão por uma pré-seleção curricular 

e farão parte de um cadastro reserva, 

sujeito à análise dos setores responsáveis 

e o chamamento será realizado conforme necessidade 

do setor de projetos da secretaria. 

Além disso, o voluntário deverá participar de uma capacitação, 

assinar um termo de adesão e para emissão 

de certificado de participação será necessária à apresentação 

de relatórios comprobatórios. 

Para se inscrever basta preencher o formulário disponível no link 

https://tinyurl.com/voluntariadoeacaragua2023. 

É importante ressaltar que o serviço voluntário não gera vínculo empregatício, 

nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim 

(parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 9.608/1998). 

O voluntário por determinação legal não recebe salário, pois não possui vínculo 

trabalhista com a entidade para a qual atende ao serviço de voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/voluntariadoeacaragua2023
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Caraguatatuba promove instalação de nova iluminação em 11 

ginásios esportivos 

 

 
 

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

realiza a instalação de nova iluminação em 11 ginásios esportivos 

de Norte a Sul do município, além de quadras em unidades escolares. 

Já receberam as benfeitorias os ginásios Márcio de Azevedo (Massaguaçu), 

Benedito Lippi (Poiares) e Alcides Crepaut Filho (Morro do Algodão). 

Ainda receberão melhorias os ginásios do CIASE Travessão; 

José Francisco Prates o Perequê-Mirim; 

João Baptista Marcondes no Barranco Alto; 

Luiz Cláudio do Prado no Tinga; 

CIASE Sumaré; Jorge Burihan no Olaria; Carlos Faria de Alvarenga no Jetuba; 

Praça Sensorial no Cidade Jardim; 

além do ginásio do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves. 

As quadras poliesportivas das Escolas Alaor Xavier Junqueira (Travessão) 

e Geraldo de Lima (Perequê-Mirim) também serão beneficiadas. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, 

as intervenções devem ser concluídas no primeiro semestre deste ano. 
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9ª Conferência Municipal de Saúde abre os trabalhos na sexta-feira 

 

 
 

Na próxima sexta-feira (24), às 18h30, será realizada abertura dos trabalhos 

da 9ª Conferência Municipal de Saúde, no Teatro Mario Covas, 

promovida pela Prefeitura de Caraguatatuba 

e o Conselho Municipal de Saúde (Comus). 

As atividades continuam no sábado (25), das 7h às 18h. 

A 9ª Conferência tem como tema ‘Garantir Direitos e Defender o SUS, 

a Vida e a Democracia–Amanhã Vai Ser Outro Dia’ e visa debater as propostas 

escolhidas nas pré-conferências e eleger os delegados que representarão 

o município na Conferência Regional. 

O espaço está aberto para população que quiser 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. 

A presidente do Comus, Priscila Meyer, destaca que as conferências 

são momentos importantes de revisão dos rumos da política de saúde no país. 



 

 
 

“É uma oportunidade realizada a cada quatro anos da população 

discutir ideias de melhorias para o município”, disse. 

Confira a programação: 

Dia 24/3 

18h30–Credenciamento 

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

19h30–Abertura Oficial 

20h–Palestra com Ricardo Chaves de Carvalho–Secretário Executivo do Conselho 

Estadual de Saúde de São Paulo 

20h30–Palestra com Marcos Barreto da Costa–Diretor Técnico de Saúde da 

Diretoria Regional de Saúde–DRS XVII de Taubaté / Mediador: Dr. Gustavo Alexey 

Boher Lopes–Secretário Municipal de Saúde 

21h–Encerramento 

 

Dia 25/03 

7h–Credenciamento 

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

Andolfo–Secretária Adjunta Municipal de Saúde de Caraguatatuba 

9h–Intervalo 

10h–Discussão em grupo 

10h30–Elaboração do Relatório em Grupo 

12h–Intervalo 

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

16h–Intervalo 

17h–Eleição de Delegados para Conferência Regional 

18h–Encerramento 
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Abertura do Campeonato Municipal de Tênis reúne 230 mesatenistas em 

Caraguatatuba 

 

 
 

Os mesatenistas de ambos os sexos competiram nas categorias Pré-Mirim, 

Super Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Juvenil, Juventude, Adulto, PCD e Open. 

Mais de 300 espectadores estiveram no Centro Esportivo 

para acompanhar as disputas. 

Resultado da 1ª Etapa do Campeonato Municipal de Tênis de Mesa 

PCD Feminino 

1°lugar: Débora Cristina Germano 

2°lugar: Cristiane de Siqueira 

 

Pré-mirim Feminino 

1°lugar: Melina Almeida 

 

Mirim Feminino 

1°lugar: Ketly dos Santos 

2°lugar: Maria Eduarda Teixeira 

3°lugar: Eduarda Alves 

 

Infantil Feminino 

1°lugar: Lohaynne Cavalache 

2°lugar: Anahy Isabele 



 

 
 

3°lugar: Samara Juliana 

3°lugar: Clara dos Santos 

 

Juvenil Feminino 

1°lugar: Letícia Souza 

2°lugar: Samara Amorim 

3°lugar: Raquel de Araújo 

3°lugar: Jéssica Silva 

 

Adulto Feminino 

1°lugar: Jany Karolina 

2°lugar: Thatiane dos Santos 

3°lugar: Elaine Albrecht 

 

PCD Masculino 

1°lugar: Antônio dos Santos Armani 

 

Super Pré-Mirim Masculino 

1°lugar: Antônio Cesar 

2°lugar: Kevin Hideki 

3°lugar: Samuel dos Santos Amaral 

3°lugar: Cauê Santos Pacola 

 

Pré-Mirim Masculino 

1°lugar: Davi de Lima Caetano 

2°lugar: Bryan Hiroshi 

3°lugar: Henrique Luiz Barbosa 

3°lugar: Victor Hugo Antonio 

 

Mirim Masculino 



 

 
 

1°lugar: Pedro Maximino 

2°lugar: Caio Dias 

3°lugar: Miguel Maciel 

3°lugar: Pedro Espildora 

 

Infantil Masculino 

1°lugar: Guilherme da Silva 

2°lugar: Gabriel Willian 

3°lugar: Jhonatan Willian 

3°lugar: Renan Victor Miranda 

 

Juvenil Masculino 

1°lugar: Eric Aquino 

2°lugar: Lucas Loffredo 

3°lugar: Matheus Nogueira 

3°lugar: José Henrique 

 

Juventude Masculino 

1°lugar: Pedro Riguette 

2°lugar: Leonardo de Assis 

3°lugar: Luiz David da Silva 

 

Adulto Masculino 

1°lugar: Luiz Tiago Sampaio 

2°lugar: Antônio Carlos de Oliveira 

3°lugar: Cleber Menezes 

3°lugar: Kenny Henrique 

 

Open Misto 

1°lugar: Natália Munhoz 



 

 
 

2°lugar: Daniel Mariano 

3°lugar: Clayton Silva 

3°lugar: Guilherme William 
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BMX de Caraguatatuba estreia no Campeonato Paulista com 12 

medalhas 

 

 
 

A equipe da Associação Caraguatatubense de Ciclismo BMX conquistou 

12 medalhas na 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Bicicross de 2023, 

no último domingo (19/3), em Paulínia, na Grande São Paulo. 

Considerada a maior competição da modalidade no Brasil, 

a etapa de abertura do torneio estadual reuniu cerca de 450 pilotos 

de todas as regiões paulistas e convidados de outros estados. 

Os atletas faturaram uma medalha de ouro, quatro de bronze, 

dois 4º lugares, uma 5ª colocação, uma 6ª posição, 

dois 7º lugares e uma 8ª colocação. 

As provas foram disputadas nas categorias Championship Aro 20 

(Elite Men 23 anos e mais, Sub 23, Junior Men 17/18 anos), 

Máster Aro 20 (30 anos e mais), Challenge Aro 20 (Boys 5/6 anos, 

Boys 7 anos, Boys 8 anos, Boys 9 anos, Boys 10 anos, 

Boys 11 anos, Boys 12 anos, Boys 13 anos, Boys 14 anos, 

Boys 15 anos, Boys 16 anos, Men 17/24 anos, 

Men 25/29 anos, Men 30/39 anos, Men 40/49 anos, Men 50 anos e PCD), 

Championship Aro 20 Mulheres 

(Elite Women 23 anos e mais, Sub 23, Junior Women 17 e 18 anos) 

Challenge Aro 20 Mulheres (Girls 5/8 anos, Girls 9/10 anos, Girls 11/12 anos, 

Girls 13/14 anos, Girls 15/16 anos, Women 17/29 anos, Women 30 anos 



 

 
 

e mais), Cruiser Aro 24 (Boys 12 anos, Boys 13/14 anos, Boys 15/16 anos, 

Men 17/24 anos, Men 25/29 anos, Men 30/34 anos, 35/39 anos, 

Men 40/44 anos, Men 45/49 anos, Men 50/54 anos, Men 55 anos e mais), 

Balance Bike (Pré Bike–4 anos ou menos) e MTBx Aro 26 a 29–Livre. 

O Campeonato Paulista de BMX terá oito etapas em 2023, 

com Caraguatatuba sediando a 5ª Etapa no dia 30 de julho, 

na Pista Ton Ferreira, no Indaiá. 

Os pilotos da Associação Caraguatatubense de Ciclismo BMX 

contam com o apoio da Prefeitura Municipal 

por meio da Secretaria de Esportes e Recreação. 

Resultados da 1ª Etapa do Campeonato Paulista de BMX 

Cruiser 40/44 anos–Acássio Nonato: campeão 

Cruiser 40/44 anos–Nilton Mol de Freitas: 3ª colocação 

Cruiser 50/54–Alencar Soares (DI): 3ª colocação 

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

Boys 10 anos–Matheus Cardoso: 3ª colocação 

Cruiser 35/39 anos–Alessandro Castilho: 4ª colocação. 

Boys 7 anos–Lorenzo Souza Resende: 4ª colocação 

Girls 13/14 anos–Nayla Lopes Rodrigues: 5ª colocação 

Girls 11/12 anos–Ana Julia Brandt: 6ª colocação 

Man 40+–Thiago Tessari: 7ª colocação 

Boys 10 anos–Murilo Zamarco: 7ª colocação 

PCD até 16 anos–Raphael Lambertini Teles: 8ª colocação 
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9ª Conferência Municipal de Saúde abre os trabalhos na sexta-feira 

 

 
 

Na próxima sexta-feira (24), às 18h30, será realizada abertura 

dos trabalhos da 9ª Conferência Municipal de Saúde, 

no Teatro Mario Covas, promovida pela Prefeitura de Caraguatatuba 

e o Conselho Municipal de Saúde (Comus). 

As atividades continuam no sábado (25), das 7h às 18h. 

A 9ª Conferência tem como tema ‘Garantir Direitos e Defender o SUS, 

a Vida e a Democracia–Amanhã Vai Ser Outro Dia’ e visa debater as propostas 

escolhidas nas pré-conferências e eleger os delegados que representarão 

o município na Conferência Regional. 

O espaço está aberto para população que quiser 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. 

A presidente do Comus, Priscila Meyer, destaca que as conferências 



 

 
 

são momentos importantes de revisão dos rumos da política de saúde no país. 

“É uma oportunidade realizada a cada quatro anos da população 

discutir ideias de melhorias para o município”, disse. 

Confira a programação: 

Dia 24/3 

18h30–Credenciamento 

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

19h30–Abertura Oficial 

20h–Palestra com Ricardo Chaves de Carvalho–Secretário Executivo do Conselho 

Estadual de Saúde de São Paulo 

20h30–Palestra com Marcos Barreto da Costa–Diretor Técnico de Saúde da 

Diretoria Regional de Saúde–DRS XVII de Taubaté / Mediador: Dr. Gustavo Alexey 

Boher Lopes–Secretário Municipal de Saúde 

21h–Encerramento 

 

Dia 25/03 

7h–Credenciamento 

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

Andolfo–Secretária Adjunta Municipal de Saúde de Caraguatatuba 

9h–Intervalo 

10h–Discussão em grupo 

10h30–Elaboração do Relatório em Grupo 

12h–Intervalo 

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

16h–Intervalo 

17h–Eleição de Delegados para Conferência Regional 

18h–Encerramento 
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Prefeitura continua limpeza de valas em diversos bairros da cidade 

 

 
 

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

continua com o serviço preventivo de limpeza de valas de drenagem 

em diversas regiões do município. 

Nesta semana, as ações estão sendo intensificadas no Pegorelli 

(Rua Benedito Tenório), Perequê-Mirim (Rua Elvira Antonieta Esteffen), 

além dos bairros Casa Branca e Jetuba. 

A atividade, realizada com o auxílio de maquinários 

como retroescavadeiras e caminhões trucados, 

passará por outros pontos da cidade nos próximos dias. 

O objetivo dos serviços é prevenir enchentes desobstruindo as valas de drenagem, 

melhorando a capacidade de escoamento da água da chuva. 

As limpezas são feitas mecanicamente, 

além do auxílio dos funcionários que fazem 

a limpeza manual onde as máquinas não alcançam. 

Outros serviços 

A equipe da Secretaria de Serviços Públicos continua 

com ações de limpeza urbana de Norte a Sul da cidade. 

São executadas roçada e limpeza na Avenida José Herculano (SP-55) 

no Porto Novo, além dos bairros Perequê-Mirim, Barranco Alto, 

Travessão, Morro do Algodão, Tinga, Centro, Massaguaçu, Jetuba e Martim de Sá. 

Além disso, as Operações Cata Treco e Bota Fora são realizadas nos bairros 



 

 
 

Perequê-Mirim, Travessão, Barranco Alto e Porto Novo, 

enquanto os serviços de nivelamento de bloquetes e cascalhamento 

são feitos em vias do Perequê-Mirim, Jardim Tarumãs, Golfinhos e Massaguaçu. 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga candidaturas deferidas para Conselho 

de Meio Ambiente 

 

 

 

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP) 

da Prefeitura de Caraguatatuba publicou a relação de candidatos 

deferidos para eleição do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA) 

na Edição 1.008 do Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (21/3). 

Serão escolhidos dois conselheiros titulares e dois suplentes 

entre os representantes das associações ou entidades voltadas ao meio ambiente. 

A eleição ocorre no dia 30 de março, das 9h às 16h, 

na sede da SMAAP, no Centro. 

As inscrições ficaram abertas entre os dias 6 de fevereiro e 13 de março. 

O novo cronograma da eleição também pode ser conferido 

na Edição 1.008 do Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (21). 

O edital de abertura foi publicado na Edição 977 do periódico 

do dia 6 de fevereiro. 

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

502, no Centro. 

 

Candidatos ao Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA) 

Associações ou Entidades voltadas ao Meio Ambiente 

Grupo Escoteiro Caraguatá 

Titular: Marcos Felipe Nakane Bocato 

Suplente: João Henrique Nakane Bocato 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/02/Edital_977.pdf


 

 
 

ONG Maranata Ecologia 

Titular: Maria das Merces Rojas Marin Serra 

Suplente: Hugo Rojas Sammarco Serra 

Eleição: 30 de março, das 9h às 16h, na Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca (SMAAP)–Rua Santos Dumont, 502–Centro 
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Prefeitura de Caraguá promove roda de conversa com 120 referenciados 

atingidos pelas chuvas 

 

 
 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de Caraguatatuba (Sedesc) 

promoveu uma roda de conversa com 120 referenciados afetados 

pelas chuvas na última sexta-feira (17/3), no Cras Barranco Alto, Cras Jetuba, 

Centro Integrado de Ações Sociais e Culturais (CIASC) do Perequê-Mirim, 

CIASC da Ponte Seca, CIASC da Pedra Grande (Sertão dos Tourinhos/Massaguaçu) 

e no Núcleo Social João Bolinha (Casa Branca). 

As famílias referenciadas, que tiveram perdas materiais em decorrência 

das fortes chuvas do Carnaval, também sofreram perdas das suas identidades, 

segurança e sentimento de pertencimento, motivo pelo qual é importante 

proporcionar um espaço de para troca de experiências e acolhida, 

potencializando o conhecimento e acesso às políticas públicas. 

No encontro foram abordados temas relacionados à solidariedade, 

ressignificação, como enfrentar situações adversas de forma coletiva 

e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
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Abertura do Campeonato Municipal de Tênis reúne 230 mesatenistas em 

Caraguatatuba 

 

 
 

Os mesatenistas de ambos os sexos competiram nas categorias Pré-Mirim, 

Super Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Juvenil, Juventude, Adulto, PCD e Open. 

Mais de 300 espectadores estiveram no Centro Esportivo 

para acompanhar as disputas. 

Resultado da 1ª Etapa do Campeonato Municipal de Tênis de Mesa 

PCD Feminino 

1°lugar: Débora Cristina Germano 

2°lugar: Cristiane de Siqueira 

 

Pré-mirim Feminino 

1°lugar: Melina Almeida 

 

Mirim Feminino 

1°lugar: Ketly dos Santos 

2°lugar: Maria Eduarda Teixeira 

3°lugar: Eduarda Alves 

 

Infantil Feminino 

1°lugar: Lohaynne Cavalache 

2°lugar: Anahy Isabele 



 

 
 

3°lugar: Samara Juliana 

3°lugar: Clara dos Santos 

 

Juvenil Feminino 

1°lugar: Letícia Souza 

2°lugar: Samara Amorim 

3°lugar: Raquel de Araújo 

3°lugar: Jéssica Silva 

 

Adulto Feminino 

1°lugar: Jany Karolina 

2°lugar: Thatiane dos Santos 

3°lugar: Elaine Albrecht 

 

PCD Masculino 

1°lugar: Antônio dos Santos Armani 

 

Super Pré-Mirim Masculino 

1°lugar: Antônio Cesar 

2°lugar: Kevin Hideki 

3°lugar: Samuel dos Santos Amaral 

3°lugar: Cauê Santos Pacola 

 

Pré-Mirim Masculino 

1°lugar: Davi de Lima Caetano 

2°lugar: Bryan Hiroshi 

3°lugar: Henrique Luiz Barbosa 

3°lugar: Victor Hugo Antonio 

 

Mirim Masculino 



 

 
 

1°lugar: Pedro Maximino 

2°lugar: Caio Dias 

3°lugar: Miguel Maciel 

3°lugar: Pedro Espildora 

 

Infantil Masculino 

1°lugar: Guilherme da Silva 

2°lugar: Gabriel Willian 

3°lugar: Jhonatan Willian 

3°lugar: Renan Victor Miranda 

 

Juvenil Masculino 

1°lugar: Eric Aquino 

2°lugar: Lucas Loffredo 

3°lugar: Matheus Nogueira 

3°lugar: José Henrique 

 

Juventude Masculino 

1°lugar: Pedro Riguette 

2°lugar: Leonardo de Assis 

3°lugar: Luiz David da Silva 

 

Adulto Masculino 

1°lugar: Luiz Tiago Sampaio 

2°lugar: Antônio Carlos de Oliveira 

3°lugar: Cleber Menezes 

3°lugar: Kenny Henrique 

 

Open Misto 

1°lugar: Natália Munhoz 



 

 
 

2°lugar: Daniel Mariano 

3°lugar: Clayton Silva 

3°lugar: Guilherme William 
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Projeto Energia com Escolas leva alunos do 4º ano para conhecer a UTGCA 

 

 
 

Alunos do 4º ano da unidade escolar EMEI/EMEF Prof. Alaor Xavier Junqueira 

visitaram na última semana a Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato 

(UTGCA) da Petrobras, localizada em Caraguatatuba. 

A atividade faz parte do Projeto Energia com Escolas, 

uma iniciativa das gerências de Responsabilidade Social 

e Comunicação da Petrobras, 

em parceria com a Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Educação. 

Os alunos foram recepcionados pelo gerente do Ativo de Processamento 

de São Paulo, Igor Rosa, que falou sobre todo processo de exploração, 

desenvolvimento, produção, refino e distribuição até a utilização do petróleo e gás 

no cotidiano das famílias. 

Conceitos como o respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente também 

foram enfatizados durante as apresentações feitas pela equipe da Petrobras. 

As crianças fizeram perguntas e puderam compreender um pouco mais sobre 

o processo industrial e também os diversos empregos gerados 

pela Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA), 

proporcionando um olhar atento sobre diversas profissões. 

Nesta dinâmica, todos os alunos foram convidados a vestir macacões laranja 

e capacetes, famosos por serem alguns dos EPI 

(Equipamentos de Proteção Individual) 



 

 
 

utilizados pelos trabalhadores da Petrobras. 

Ao final da visita, a brigada de incêndio realizou 

uma demonstração e os alunos fizeram um tour pela unidade, 

onde puderam ver de perto a área operacional. 

Mais três visitas estão programadas para acontecer durante o ano, 

conforme disponibilidade da agenda da UTGCA. 

Cartilha Pedagógica 

Todos os professores participantes do Projeto recebem a Cartilha Energia 

com Escola, um material que tem intuito de fornecer informações 

sobre as atividades da companhia e das unidades do estado de SP de forma 

didática e lúdica, como subsídio para trabalhar os temas em sala de aula. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou que o objetivo dos cadernos 

e das atividades de Educação Ambiental é valorizar a criança 

e o jovem como protagonista da transformação, 

estimulando o desenvolvimento do respeito ao meio ambiente 

e cidadania desde a infância. 

“O grande diferencial dos nossos cadernos 

é que eles trazem a realidade local 

para que as crianças possam criar relações diretas 

e desenvolver o sentimento de pertencimento”, disse. 
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9ª Conferência Municipal de Saúde de Caraguatatuba abre os trabalhos na 

sexta-feira 

 

 
 

Na próxima sexta-feira (24), às 18h30, será realizada abertur 

dos trabalhos da 9ª Conferência Municipal de Saúde, 

no Teatro Mario Covas, promovida pela Prefeitura de Caraguatatuba 

e o Conselho Municipal de Saúde (Comus). 

As atividades continuam no sábado (25), das 7h às 18h. 

A 9ª Conferência tem como tema ‘Garantir Direitos e Defender o SUS, 

a Vida e a Democracia–Amanhã Vai Ser Outro Dia’ e visa debater as propostas 

escolhidas nas pré-conferências e eleger os delegados que representarão 

o município na Conferência Regional. 

O espaço está aberto para população que quiser 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. 



 

 
 

A presidente do Comus, Priscila Meyer, destaca que as conferências 

são momentos importantes de revisão dos rumos da política de saúde no país. 

“É uma oportunidade realizada a cada quatro anos da população 

discutir ideias de melhorias para o município”, disse. 

Confira a programação: 

Dia 24/3 

18h30–Credenciamento 

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

19h30–Abertura Oficial 

20h–Palestra com Ricardo Chaves de Carvalho–Secretário Executivo do Conselho 

Estadual de Saúde de São Paulo 

20h30–Palestra com Marcos Barreto da Costa–Diretor Técnico de Saúde da 

Diretoria Regional de Saúde–DRS XVII de Taubaté / Mediador: Dr. Gustavo Alexey 

Boher Lopes–Secretário Municipal de Saúde 

21h–Encerramento 

 

Dia 25/03 

7h–Credenciamento 

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

Andolfo–Secretária Adjunta Municipal de Saúde de Caraguatatuba 

9h–Intervalo 

10h–Discussão em grupo 

10h30–Elaboração do Relatório em Grupo 

12h–Intervalo 

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

16h–Intervalo 

17h–Eleição de Delegados para Conferência Regional 

18h–Encerramento 
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Secretaria de Educação abre inscrições para voluntariado em projetos de 

educação ambiental nas escolas 

 

 
 

A Secretaria de Educação de Caraguatatuba, por meio do setor de Projetos 

de Educação Ambiental, abriu inscrições para o Programa de Voluntariado 

para o ano letivo de 2023. 

As inscrições são voltadas para estudantes de cursos técnicos 

 e graduação nas áreas de pedagogia, ciências biológicas, 

humanas, turismo, engenharia ambiental, gestão de meio ambiente, entre outros. 

Os voluntários poderão auxiliar e participar de atividades em diferentes projetos 

como Horta Educativa, A’s Atlânticas, Educa Sabesp, Energia com Escolas, 

ações em datas ambientais nas escolas e futuramente, 

no Centro de Educação Ambiental, que é parte da estrutura do Parque Natural 

Municipal do Juqueriquerê, que deve ser inaugurado em breve. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou 

sobre a relevância do serviço voluntário. 

“O voluntariado é uma excelente oportunidade 

para sermos um agente de transformação. 

Na educação, o voluntariado proporciona a participação 

no cotidiano da escola, promovendo um espaço para troca de saberes 

e estreitamento de laços com a comunidade escolar”, disse. 

O objetivo deste programa de voluntariado é capacitar estudantes 

por meio de vivências quanto ao tema de educação ambiental, 



 

 
 

proporcionando um intercâmbio entre o universo acadêmico, 

a prática pedagógica e a educação ambiental por meio de projetos. 

“O voluntário dará suporte e irá acompanhar as atividades do projeto 

para o qual foi designado–sempre com supervisão dos profissionais 

do setor de educação. 

Vale destacar que todas as atividades envolvem a participação 

dos alunos da rede municipal”, explicou Mayara Peixoto, 

responsável pelos projetos de Educação Ambiental. 

Os candidatos inscritos passarão por uma pré-seleção curricular 

e farão parte de um cadastro reserva, sujeito à análise dos setores responsáveis 

e o chamamento será realizado conforme necessidade 

do setor de projetos da secretaria. 

Além disso, o voluntário deverá participar de uma capacitação, 

assinar um termo de adesão e para emissão de certificado de participação 

será necessária à apresentação de relatórios comprobatórios. 

Para se inscrever basta preencher o formulário disponível no link 

https://tinyurl.com/voluntariadoeacaragua2023. 

É importante ressaltar que o serviço voluntário não gera vínculo empregatício, 

nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim 

(parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 9.608/1998). 

O voluntário por determinação legal não recebe salário, 

pois não possui vínculo trabalhista com a entidade 

para a qual atende ao serviço de voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/voluntariadoeacaragua2023
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Fundo Social de Caraguatatuba reforça atendimento descentralizado na 

Região Sul 

 

 
 

O Fundo Social de Caraguatatuba reforça a população que reside na Região Sul 

que possui atendimento de doação de roupas no prédio da Regional Sul 

(antiga subprefeitura). 

O serviço descentralizado existe há pelo menos quatro anos 

e facilita o acesso ao serviço dos munícipes que moram nesta área. 

O prédio do Fundo Social na região sul atende pessoas em vulnerabilidade social 

encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) 

dos bairros Porto Novo e Barranco Alto, 

para atendimento com roupas e calçados provenientes de doações. 

O espaço fica localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão, 

com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h às 16h30. 
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Prefeitura continua limpeza de valas em diversos bairros da cidade 

 

 
 

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

continua com o serviço preventivo de limpeza de valas de drenagem 

em diversas regiões do município. 

Nesta semana, as ações estão sendo intensificadas no Pegorelli 

(Rua Benedito Tenório), Perequê-Mirim (Rua Elvira Antonieta Esteffen), 

além dos bairros Casa Branca e Jetuba. 

A atividade, realizada com o auxílio de maquinários como retroescavadeiras 

e caminhões trucados, passará por outros pontos da cidade nos próximos dias. 

O objetivo dos serviços é prevenir enchentes desobstruindo as valas de drenagem, 

melhorando a capacidade de escoamento da água da chuva. 

As limpezas são feitas mecanicamente, 

além do auxílio dos funcionários que fazem 

a limpeza manual onde as máquinas não alcançam. 

Outros serviços 

A equipe da Secretaria de Serviços Públicos continua com ações de limpeza 

urbana de Norte a Sul da cidade. 

São executadas roçada e limpeza na Avenida José Herculano (SP-55) 

no Porto Novo, além dos bairros Perequê-Mirim, Barranco Alto, 

Travessão, Morro do Algodão, Tinga, Centro, Massaguaçu, Jetuba e Martim de Sá. 

Além disso, as Operações Cata Treco e Bota Fora são realizadas nos bairros 

Perequê-Mirim, Travessão, Barranco Alto e Porto Novo, 



 

 
 

enquanto os serviços de nivelamento de bloquetes e cascalhamento 

são feitos em vias do Perequê-Mirim, Jardim Tarumãs, Golfinhos e Massaguaçu. 
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Prefeitura de Caraguatatuba inaugura EMEF Jetuba na próxima quinta-feira 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba entrega oficialmente na próxima 

quinta-feira (23/3) a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) 

do bairro Jetuba, Região Norte da cidade. 

Para atender até 600 alunos, a unidade escolar 

tem cinco blocos com 12 salas de aula, espaço administrativo, 

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 mes 

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. 
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Prefeitura de Caraguatatuba promove instalação de nova iluminação em 11 

ginásios esportivos 

 

 
 

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

realiza a instalação de nova iluminação em 11 ginásios esportivos 

de Norte a Sul do município, além de quadras em unidades escolares. 

Já receberam as benfeitorias os ginásios Márcio de Azevedo (Massaguaçu), 

Benedito Lippi (Poiares) e Alcides Crepaut Filho (Morro do Algodão). 

Ainda receberão melhorias os ginásios do 

CIASE Travessão; José Francisco Prates 

o Perequê-Mirim; João Baptista Marcondes no Barranco Alto; 

Luiz Cláudio do Prado no Tinga; 

CIASE Sumaré; Jorge Burihan no Olaria; Carlos Faria de Alvarenga no Jetuba; 

Praça Sensorial no Cidade Jardim; 

além do ginásio do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves. 

As quadras poliesportivas das Escolas Alaor Xavier Junqueira (Travessão) 

e Geraldo de Lima (Perequê-Mirim) também serão beneficiadas. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, 

as intervenções devem ser concluídas no primeiro semestre deste ano. 
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Festival Carnivoria terá 12 estações gastronômicas e mais de seis 

toneladas de carne 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza no próximo final de semana 

(dias 24, 25 e 26 de março) o Festival Carnivoria, 

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. 

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

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. 

Entre os principais destaques do churrasco de alta gastronomia 

estão os tradicionais contrafilés que 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. 

Já 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 12h. 

O evento vai movimentar a economia da cidade, 

sendo o primeiro regional após o fim do verão. 

Somente com o Festival Carnivoria, Caraguatatuba abriu pelo menos 60 vagas 

de emprego para os interessados em trabalhar no evento. 

A cidade preparou uma programação com vários atrativos dentro do calendário 

oficial do município. São pelo menos 93 eventos confirmado 

para 2023 para movimentar Caraguatatuba nas quatro estações do ano. 

 

Carnivoria–Caraguatatuba 

Data: 24 a 26 de março 

Horário: 

Sexta-Feira: 17h à 0h 

Sábado: 12h à 0h 

Domingo: 12h às 20h 

Local: Praça da Cultura, Centro 
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Prefeitura de Caraguatatuba promove instalação de nova iluminação 

em 11 ginásios esportivos 

 

 
 

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

realiza a instalação de nova iluminação em 11 ginásios esportivos 

de Norte a Sul do município, além de quadras em unidades escolares. 

Já receberam as benfeitorias os ginásios Márcio de Azevedo (Massaguaçu), 

Benedito Lippi (Poiares) e Alcides Crepaut Filho (Morro do Algodão). 

Ainda receberão melhorias os ginásios 

do CIASE Travessão; José Francisco Prates 

o Perequê-Mirim; João Baptista Marcondes no Barranco Alto; 

Luiz Cláudio do Prado no Tinga; 

CIASE Sumaré; Jorge Burihan no Olaria; Carlos Faria de Alvarenga no Jetuba; 

Praça Sensorial no Cidade Jardim; 

além do ginásio do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves. 

As quadras poliesportivas das Escolas Alaor Xavier Junqueira (Travessão) 

e Geraldo de Lima (Perequê-Mirim) também serão beneficiadas. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, 

as intervenções devem ser concluídas no primeiro semestre deste ano. 
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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, nesta sexta e sábado (24 e 25/3)), 

no Teatro Mario Covas. 

A 9ª Conferência tem como tema ‘Garantir Direitos e Defender o SUS, 

a Vida e a Democracia–Amanhã Vai Ser Outro Dia’ e visa debater as propostas 

escolhidas nas pré-conferências e eleger os delegados que representarão 

o município na Conferência Regional. 

O espaço está aberto para população que quiser 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. 

A presidente do Comus, Priscila Meyer, destaca que as conferências 



 

 
 

são momentos importantes de revisão dos rumos da política de saúde no país. 

“É uma oportunidade realizada a cada quatro anos da população 

discutir ideias de melhorias para o município”, disse. 

Confira a programação: 

Dia 24/3 

18h30–Credenciamento 

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

19h30–Abertura Oficial 

20h–Palestra com Ricardo Chaves de Carvalho–Secretário Executivo do Conselho 

Estadual de Saúde de São Paulo 

20h30–Palestra com Marcos Barreto da Costa–Diretor Técnico de Saúde da 

Diretoria Regional de Saúde–DRS XVII de Taubaté / Mediador: Dr. Gustavo Alexey 

Boher Lopes–Secretário Municipal de Saúde 

21h–Encerramento 

 

Dia 25/03 

7h–Credenciamento 

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

Andolfo–Secretária Adjunta Municipal de Saúde de Caraguatatuba 

9h–Intervalo 

10h–Discussão em grupo 

10h30–Elaboração do Relatório em Grupo 

12h–Intervalo 

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

16h–Intervalo 

17h–Eleição de Delegados para Conferência Regional 

18h–Encerramento 
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Caraguatatuba inaugura escola no Jetuba nesta quinta (23) 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba entrega oficialmente na próxima 

quinta-feira (23/3) a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) 

do bairro Jetuba, Região Norte da cidade. 

Para atender até 600 alunos, a unidade escolar tem cinco blocos 

com 12 salas de aula, espaço administrativo, 

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 me 

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. 
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"Auxílio-Recomeço" pode ser requisitado em Caraguatatuba 

 

 
 

As famílias de Caraguatatuba afetadas pelas fortes chuvas do Carnaval 

podem requerer o Auxílio-Recomeço a partir desta terça-feira (21), 

presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 

no Jardim Aruan, ou remotamente via Protocolo Eletrônico, no site oficial. 

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

O prazo para requisitar o benefício eventual de parcela única 

da Prefeitura termina no dia 27 de março. 

Famílias com renda familiar por pessoa de até R$ 218, 

terão direito ao benefício no valor de um salário mínimo 

e meio, ou seja, R$ 1.953. 

Já as famílias que tenham renda familiar por pessoa acima de R$ 218 

e até o limite de R$ 651 por pessoa, terão direito ao benefício no valo 

de um salário mínimo federal, ou seja, R$ 1.302,00. 

Quem foi prejudicado pelas fortes chuvas dos dias 18 e 19 de fevereiro 

deve preencher um formulário específico, disponível na área 

do Protocolo Eletrônico, com nome completo, endereço do imóvel em que reside, 

telefone, RG e CPF e número de conta bancária, além de anexar as cópias simples 

do RG ou outro documento oficial com foto, comprovante de residência, 

título de eleitor ou cartão SUS e comprovante de renda 

(inscrição no Cadastro Único e/ou cópia simples da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social, demonstrativo de pagamento de salário/holerite, 

https://pmcaraguatatuba.geosiap.net.br/pmcaraguatatuba/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro_index.php
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1005.pdf


 

 
 

extrato bancário, declaração de imposto de renda ou documento similar). 

Caso a conta bancária indicada para recebimento do Auxílio-Recomeço 

esteja em nome de uma terceira pessoa, 

é necessário apresentar uma autorização preenchida 

e assinada pelo cedente, com nome completo, 

endereço do imóvel em que reside, 

número de telefone, número de seu RG e CPF 

e dados da conta bancária, com cópia simples de RG 

ou outro documento oficial com foto do terceiro. 

Após a análise da documentação exigida, a Comissão Especial da Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Cidadania emitirá o parecer 

(deferido ou indeferido). 

Os pedidos de benefícios deferidos serão enviados 

à Secretaria Municipal de Fazenda que terá até 30 dias para efetuar o pagamento 

por meio de transferência bancária para a conta indicada no requerimento. 

Mais detalhes sobre o Decreto 1.774/2023, 

de regulamentação da Lei do Auxílio 

Recomeço (Lei 2.642/2023), 

estão na Edição 1.006 do Diário Oficial Eletrônico da última sexta-feira (17/3). 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania fica 

na Avenida União das Américas, 380–Jardim Aruan. 

Mais informações pelo telefone (12) 3886–2030. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_995.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
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Indenização milionária pode ser o “fio do novelo” de suposto esquema de 

desvio de dinheiro em Caraguatatuba 

 

 
 

Irregularidades são descobertas como se fossem um novelo de lã. 

E tudo começa puxando a ponta de fio. 

No caso da Operação “Cais do Porto”, 

deflagrada na semana passada, que cumpriu 26 mandados 

de busca e apreensão em Caraguatatuba, 

quem puxou o fio foi o Gaeco 

(Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), 

do Ministério Público. 

A operação, que também teve apoio das Polícias Militar e Civil, 

fez uma varredura na prefeitura do município, Câmara de Vereadores, 

escritórios e na casa de seis servidores públicos que ocupam cargos 

comissionados. Seis servidores da prefeitura, que estão no alvo das investigações, 

foram afastados por 90 dias e tiveram bens bloqueados. 

Durante a operação, os agentes apreenderam documentos e computadores. 

A desconfiança do Ministério Público surgiu depois que uma indenização 

de R$ 10,7 milhões foi paga pela Prefeitura de Caraguatatuba a uma empresa 

responsável pela área onde foi construído o Centro de Eventos 

no bairro Porto Novo, na região sul do município. 

A investigação do Ministério Público apura desapropriações ilegais feitas 

pela administração do prefeito Aguilar Junior (MDB). 

São pelo menos 10 processos de desapropriações 



 

 
 

e indenizações amigáveis em imóveis da cidade. 

Repercussão 

Durante a repercussão do caso, chegou a ser veiculado 

pela prefeitura em nota a imprensa, 

que essas irregularidades em desapropriações que começaram em 2014, 

época em que o prefeito da cidade era o político Antônio Carlos da Silva. 

Ele nega. 

“Essa área do Porto Novo era do governo do estado, 

e o governo do estado implantou um terminal turístico nessa área para receber 

turistas e ônibus”, disse o ex-prefeito de Caraguatatuba. 

Antônio Carlos disse ainda que, quando assumiu a prefeitura da cidade na época, 

passou a área para prefeitura, área que, segundo ele, é pública. 

“E fizemos o Centro de Eventos que está lá, é uma área do governo do estado. 

Os sindicatos também estão lá [na região das colônias do Porto Novo] 

Agora aparecer gente e dizer que era dono, isso é um absurdo. 

Em 2014, eu inaugurei a praça que foi construída em uma área pública”. 

Antônio Carlos disse que desconhece o pagamento das indenizações milionárias 

e que, em sua posição como prefeito da época, 

tem que dar uma resposta à opinião pública. 

“Aquela área era do governo do Estado que passou para a prefeitura de Caraguá”. 

O ex-prefeito de Caraguatatuba, Antônio Carlos da Silva, 

conversou com a reportagem do JDL na tarde desta terça-feira (21). 

ACS disse que, em 2016, seu último ano de mandato, a cidade de Caraguatatuba 

era uma “empresa pública e tinha um poder de investimento 

de 19% do orçamento”. 

“O que significa isso: você pega toda a receita, tira as despesas e sobrava 19% 

para investimentos o que dava aproximadamente R$90 milhões por ano”, 

disse Antônio Carlos, sobre o que ele chamou de poder de investimento próprio 

dessa empresa pública. 

De acordo com ele, em 2016, o município recebeu mais 



 

 
 

de R$ 13 milhões de juros bancários, 

o que em média seria mais de R$1 milhão por mês aplicados. 

“Eu deixei a cidade para o prefeito atual com R$63 milhões em caixa, 

sendo que com R$ 35 milhões terminava todas as obras que estávamos fazendo 

e R$28 milhões para eles gastarem entre fonte 1, 2 e 5”. 

“Essa era a realidade de Caraguatatuba, uma empresa pública que não tinha essa 

crise”, disse o ex-prefeito, que disse ainda que na época o orçamento do município 

girava em torno de R$560 milhões, 

bem abaixo do orçamento atual que neste ano é de R$1,4 bilhão. 

Lamentável 

O ex-prefeito disse que a atual situação de crise 

que a cidade enfrenta é lamentável. 

“Volto a dizer que toda aquela área do Porto Novo era do governo do estado, 

que passou para os sindicatos, que construíram as colônias. 

Quando eu entrei no governo, passei essa área para prefeitura, 

nosso objetivo era tirar os grandes eventos do centro 

que congestionam toda a avenida da Praia. 

A Praça de Eventos do centro ficou destinada 

para eventos menores, levamos os grandes eventos para o Porto Novo 

para também levar para lá o desenvolvimento”, afirmou o ex-prefeito. 

Susto 

Antônio Carlos disse que “levou um susto” 

quando soube da notícia que a prefeitura teria 

indenizado duas pessoas que se diziam proprietários da área. 

“Quem tinha que pagar para eles então era o governo do Estado, 

pois foi quem passou a área para a prefeitura”. 

Investigação 

De acordo com a Justiça, além da investigação do MP, a propriedade 

da área antes da desapropriação é alvo de uma disputa judicial. 

A Sociedade Melhoramentos de Caraguatatuba move ação contra a prefeitura 



 

 
 

questionando o pagamento da indenização para 

a Crisppi Administração de Bens Próprios Eireli 

e alega ser a verdadeira dona da área. 

A empresa apresentou apenas um contrato de compra e venda, 

em que teria adquirido a área dois anos antes por R$900 mil. 

Não foi entregue uma escritura ou uma confirmação 

de que a compra do contrato ocorreu. 

“Ele comprou esse terreno por R$900 mil há dois anos 

e a prefeitura pagou R$10,7 milhões e o homem que pagou os R$900 mil 

não recebeu”, disse o ex-prefeito. 

Em julho de 2020, a procuradoria do município 

se manifestou contrária ao pagamento à empresa porque, 

na verdade, a área pertencia ao Estado. 

O procurador ainda apontou que o valor era exorbitante diante do que valia 

no mercado, baseado no documento que a própria Crisppi entregou. 

O processo voltou a ter andamento oito meses depois, 

com o Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos, 

Allan Tripac, que se se manifestou favorável ao pagamento. 

Após autorização do prefeito Aguilar Junior (PSDB), 

o pagamento de R$ 10,7 milhões foi feito em 9 de dezembro de 2021. 
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Prefeitura de Caraguatatuba inaugura EMEF Jetuba na próxima quinta-

feira 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba entrega oficialmente na próxima 

quinta-feira (23/3) a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) 

do bairro Jetuba, Região Norte da cidade. 

Para atender até 600 alunos, a unidade escolar 

tem cinco blocos com 12 salas de aula, 

espaço administrativo, 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 me 

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. 
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Prefeitura de Caraguatatuba promove instalação de nova iluminação 

em 11 ginásios esportivos 

 

 
 

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

realiza a instalação de nova iluminação em 11 ginásios esportivos 

de Norte a Sul do município, além de quadras em unidades escolares. 

Já receberam as benfeitorias os ginásios Márcio de Azevedo (Massaguaçu), 

Benedito Lippi (Poiares) e Alcides Crepaut Filho (Morro do Algodão). 

Ainda receberão melhorias os ginásios do CIASE Travessão; José Francisco Prates 

o Perequê-Mirim; João Baptista Marcondes no Barranco Alto; 

Luiz Cláudio do Prado no Tinga; 

CIASE Sumaré; Jorge Burihan no Olaria; Carlos Faria de Alvarenga no Jetuba; 

Praça Sensorial no Cidade Jardim; 

além do ginásio do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves. 

As quadras poliesportivas das Escolas Alaor Xavier Junqueira (Travessão) 

e Geraldo de Lima (Perequê-Mirim) também serão beneficiadas. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, 

as intervenções devem ser concluídas no primeiro semestre deste ano. 
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Secretaria de Educação abre inscrições para voluntariado em projetos 

de educação ambiental nas escolas 

 

 
 

A Secretaria de Educação de Caraguatatuba, por meio do setor de Projetos 

de Educação Ambiental, abriu inscrições para o Programa de Voluntariado 

para o ano letivo de 2023. 

As inscrições são voltadas para estudantes de cursos técnicos 

 e graduação nas áreas de pedagogia, ciências biológicas, 

humanas, turismo, engenharia ambiental, gestão de meio ambiente, entre outros. 

Os voluntários poderão auxiliar e participar de atividades 

em diferentes projetos como Horta Educativa, 

A’s Atlânticas, Educa Sabesp, Energia com Escolas, 

ações em datas ambientais nas escolas e futuramente, 

no Centro de Educação Ambiental, que é parte da estrutura do Parque Natural 

Municipal do Juqueriquerê, que deve ser inaugurado em breve. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou 

sobre a relevância do serviço voluntário. 

“O voluntariado é uma excelente oportunidade 

para sermos um agente de transformação. 

Na educação, o voluntariado proporciona a participação 

no cotidiano da escola, promovendo um espaço para troca de saberes 



 

 
 

e estreitamento de laços com a comunidade escolar”, disse. 

O objetivo deste programa de voluntariado é capacitar estudantes 

por meio de vivências quanto ao tema de educação ambiental, 

proporcionando um intercâmbio entre o universo acadêmico, 

a prática pedagógica e a educação ambiental por meio de projetos. 

“O voluntário dará suporte e irá acompanhar as atividades do projeto 

para o qual foi designado–sempre com supervisão dos profissionais 

do setor de educação. 

Vale destacar que todas as atividades envolvem a participação 

dos alunos da rede municipal”, explicou Mayara Peixoto, 

responsável pelos projetos de Educação Ambiental. 

Os candidatos inscritos passarão por uma pré-seleção curricular 

e farão parte de um cadastro reserva, sujeito à análise 

dos setores responsáveis e o chamamento será realizado 

conforme necessidade do setor de projetos da secretaria. 

Além disso, o voluntário deverá participar de uma capacitação, 

assinar um termo de adesão e para emissão de certificado de participação 

será necessária à apresentação de relatórios comprobatórios. 

Para se inscrever basta preencher o formulário disponível no link 

https://tinyurl.com/voluntariadoeacaragua2023. 

É importante ressaltar que o serviço voluntário não gera vínculo empregatício, 

nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim 

(parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 9.608/1998). 

O voluntário por determinação legal não recebe salário, 

pois não possui vínculo trabalhista com a entidade 

para a qual atende ao serviço de voluntariado. 

 

https://tinyurl.com/voluntariadoeacaragua2023

