
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta e Quinta-Feira, 22 e 23 de Março de 2023. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Confira o resultado da 1ª Etapa do Campeonato de Tênis de Mesa, que reuniu 230 

atletas em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Sebrae promovem qualificação para empresas de ecoturismo e 

turismo de aventura 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba está com 147 vagas de emprego 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Revisão do Plano Diretor de Caraguatatuba terá terceira audiência no dia 3 d 

abril 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba está com 147 vagas de emprego até sexta-feira 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Festival Carnivoria em Caraguá tem música e o melhor do churrasco 

 

Portal Notícias do Litoral 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba está com 147 vagas de emprego 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba reforça cuidados para evitar proliferação do mosquito Aedes 

aegypti 

Caraguatatuba 

Sebrae promovem qualificação para empresas de ecoturismo e turismo de 

aventura 

Caraguatatuba 

Mais de R$ 2,1 milhões já foram retirados do saque calamidade do FGTS para 

618 moradores de Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Festival Carnivoria começa na sexta-feira com atrações musicais e o melhor do 

churrasco internacional 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/confira-o-resultado-da-1a-etapa-do-campeonato-de-tenis-de-mesa-que-reuniu-230-atletas-em-caraguatatuba/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/confira-o-resultado-da-1a-etapa-do-campeonato-de-tenis-de-mesa-que-reuniu-230-atletas-em-caraguatatuba/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-e-sebrae-promovem-qualificacao-para-empresas-de-ecoturismo-e-turismo-de-aventura/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-e-sebrae-promovem-qualificacao-para-empresas-de-ecoturismo-e-turismo-de-aventura/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/pat-de-caraguatatuba-esta-com-147-vagas-de-emprego/
https://radarlitoral.com.br/noticias/21560/revisao-do-plano-diretor-de-caraguatatuba-tera-terceira-audiencia-no-dia-3-de-abril
https://radarlitoral.com.br/noticias/21560/revisao-do-plano-diretor-de-caraguatatuba-tera-terceira-audiencia-no-dia-3-de-abril
https://radarlitoral.com.br/noticias/21563/pat-de-caraguatatuba-esta-com-147-vagas-de-emprego-ate-sexta-feira
https://www.portalr3.com.br/2023/03/festival-carnivoria-em-caragua-tem-musica-e-o-melhor-do-churrasco/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/22/pat-de-caraguatatuba-esta-com-147-vagas-de-emprego/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/22/caraguatatuba-reforca-cuidados-para-evitar-proliferacao-do-mosquito-aedes-aegypti/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/22/caraguatatuba-reforca-cuidados-para-evitar-proliferacao-do-mosquito-aedes-aegypti/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/22/sebrae-promovem-qualificacao-para-empresas-de-ecoturismo-e-turismo-de-aventura/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/22/sebrae-promovem-qualificacao-para-empresas-de-ecoturismo-e-turismo-de-aventura/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/22/mais-de-r-21-milhoes-ja-foram-retirados-do-saque-calamidade-do-fgts-para-618-moradores-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/22/mais-de-r-21-milhoes-ja-foram-retirados-do-saque-calamidade-do-fgts-para-618-moradores-de-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/22/festival-carnivoria-comeca-na-sexta-feira-com-atracoes-musicais-e-o-melhor-do-churrasco-internacional/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/22/festival-carnivoria-comeca-na-sexta-feira-com-atracoes-musicais-e-o-melhor-do-churrasco-internacional/


 

 
 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Carnivoria começa na sexta-feira com o melhor do churrasco internacional 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Reforça Cuidados Para Evitar Proliferação Do Mosquito Aedes 

Aegypti 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba reforça cuidados para evitar proliferação do mosquito Aedes aegypti 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba está com 147 vagas de emprego 

Caraguatatuba 

Mais de R$ 2,1 milhões já foram retirados do saque calamidade do FGTS para 618 

moradores de Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe 5º Campeonato Paulista de Hapkido no próximo domingo 

Caraguatatuba 

Festival Carnivoria começa na sexta-feira com atrações musicais e o melhor do churrasco 

internacional 

Caraguatatuba 

Gestantes e puérperas já podem receber a vacina bivalente contra Covid-19 em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Atletas de Caraguatatuba se destacam na I Etapa da Liga Vale Paraibana de Tênis de 

Mesa 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Sebrae promovem qualificação para empresas de ecoturismo e turismo de 

aventura 

Caraguatatuba 

Secretaria de Esportes de Caraguá promove “aulão” de futsal e ginástica nos dias 30 e 31 

de março no Cemug 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Revisão do Plano Diretor de Caraguatatuba terá terceira audiência no dia 3 de 

abril 

Caraguatatuba 

Mais de R$ 2,1 milhões já foram retirados do saque calamidade do FGTS para 

618 moradores de Caraguatatuba 

https://www.caraguatv.com.br/2023/03/22/carnivoria-comeca-na-sexta-feira-com-o-melhor-do-churrasco-internacional/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-reforca-cuidados-para-evitar-proliferacao-do-mosquito-aedes-aegypti/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-reforca-cuidados-para-evitar-proliferacao-do-mosquito-aedes-aegypti/
https://falacaragua.com.br/2023/03/caraguatatuba-reforca-cuidados-para-evitar-proliferacao-do-mosquito-aedes-aegypti/
https://falacaragua.com.br/2023/03/pat-de-caraguatatuba-esta-com-147-vagas-de-emprego/
https://falacaragua.com.br/2023/03/mais-de-r-21-milhoes-ja-foram-retirados-do-saque-calamidade-do-fgts-para-618-moradores-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2023/03/mais-de-r-21-milhoes-ja-foram-retirados-do-saque-calamidade-do-fgts-para-618-moradores-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2023/03/caraguatatuba-recebe-5o-campeonato-paulista-de-hapkido-no-proximo-domingo/
https://falacaragua.com.br/2023/03/festival-carnivoria-comeca-na-sexta-feira-com-atracoes-musicais-e-o-melhor-do-churrasco-internacional/
https://falacaragua.com.br/2023/03/festival-carnivoria-comeca-na-sexta-feira-com-atracoes-musicais-e-o-melhor-do-churrasco-internacional/
https://falacaragua.com.br/2023/03/gestantes-e-puerperas-ja-podem-receber-a-vacina-bivalente-contra-covid-19-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2023/03/gestantes-e-puerperas-ja-podem-receber-a-vacina-bivalente-contra-covid-19-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2023/03/atletas-de-caraguatatuba-se-destacam-na-i-etapa-da-liga-vale-paraibana-de-tenis-de-mesa/
https://falacaragua.com.br/2023/03/atletas-de-caraguatatuba-se-destacam-na-i-etapa-da-liga-vale-paraibana-de-tenis-de-mesa/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-e-sebrae-promovem-qualificacao-para-empresas-de-ecoturismo-e-turismo-de-aventura/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-e-sebrae-promovem-qualificacao-para-empresas-de-ecoturismo-e-turismo-de-aventura/
https://falacaragua.com.br/2023/03/secretaria-de-esportes-de-caragua-promove-aulao-de-futsal-e-ginastica-nos-dias-30-e-31-de-marco-no-cemug/
https://falacaragua.com.br/2023/03/secretaria-de-esportes-de-caragua-promove-aulao-de-futsal-e-ginastica-nos-dias-30-e-31-de-marco-no-cemug/
https://diariocaicara.com.br/revisao-do-plano-diretor-de-caraguatatuba-tera-terceira-audiencia-no-dia-3-de-abril/
https://diariocaicara.com.br/revisao-do-plano-diretor-de-caraguatatuba-tera-terceira-audiencia-no-dia-3-de-abril/
https://diariocaicara.com.br/mais-de-r-21-milhoes-ja-foram-retirados-do-saque-calamidade-do-fgts-para-618-moradores-de-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/mais-de-r-21-milhoes-ja-foram-retirados-do-saque-calamidade-do-fgts-para-618-moradores-de-caraguatatuba/


 

 
 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Gestantes e puérperas podem receber a vacina bivalente em Caraguatatuba 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Atletas de Caraguatatuba se destacam na I Etapa da Liga Vale Paraibana de Tênis 

de Mesa 

 

Suzano TV 

Caraguatatuba 

Governo monta força tarefa para que turismo seja retomado no Litoral Norte 

Caraguatatuba 

Festival Carnivoria começa na sexta-feira com atrações musicais e o melhor do 

churrasco internacional 

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Festival Carnivoria começa na sexta-feira com atrações musicais e o melhor do 

churrasco internacional 

 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

Gestantes e puérperas já podem receber a vacina bivalente contra Covid-19 em 

Caraguatatuba 

 

A voz do Litoral 

Caraguatatuba 

PREFEITURA E SEBRAE PROMOVEM QUALIFICAÇÃO PARA EMPRESAS DE 

ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Uniforme e kit escolar 

 

TV Vanguarda 

Bom Dia Vanguarda 

PAT 80 vagas de emprego 

 

 

 

 

https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/gestantes-e-puerperas-podem-receber-a-vacina-bivalente-em-caraguatatuba-16590884
https://agazetarm.com.br/2023/03/atletas-de-caraguatatuba-se-destacam-na-i-etapa-da-liga-vale-paraibana-de-tenis-de-mesa/
https://agazetarm.com.br/2023/03/atletas-de-caraguatatuba-se-destacam-na-i-etapa-da-liga-vale-paraibana-de-tenis-de-mesa/
https://suzano.tv/2023/03/governo-monta-forca-tarefa-para-que-turismo-seja-retomado-no-litoral-norte/
https://suzano.tv/2023/03/festival-carnivoria-comeca-na-sexta-feira-com-atracoes-musicais-e-o-melhor-do-churrasco-internacional/
https://suzano.tv/2023/03/festival-carnivoria-comeca-na-sexta-feira-com-atracoes-musicais-e-o-melhor-do-churrasco-internacional/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/festival-carnivoria-comeca-na-sexta-feira-com-atracoes-musicais-e-o-melhor-do-churrasco-internacional
https://ubatubatimes.com.br/noticia/festival-carnivoria-comeca-na-sexta-feira-com-atracoes-musicais-e-o-melhor-do-churrasco-internacional
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10773/gestantes-e-puerperas-ja-podem-receber-vacina-biva/
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10773/gestantes-e-puerperas-ja-podem-receber-vacina-biva/
https://jornalvozdolitoral.com/prefeitura-e-sebrae-promovem-qualificacao-para-empresas-de-ecoturismo-e-turismo-de-aventura/
https://jornalvozdolitoral.com/prefeitura-e-sebrae-promovem-qualificacao-para-empresas-de-ecoturismo-e-turismo-de-aventura/
https://www.dropbox.com/s/7s63brkgcp0idhp/22%2003%202023%20-%20Uniforme%20e%20kit%20escolar%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c2k55zmd2ld0ssc/23%2003%202023%20-%20PAT%2080%20vagas%20de%20emprego%20-%20Bom%20Dia%20Vanguarda.mp4?dl=0


 

 
 

Clipping de Notícias: 22/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Confira o resultado da 1ª Etapa do Campeonato de Tênis de Mesa, que 

reuniu 230 atletas em Caraguatatuba 

 

 
 

A 1ª Etapa do Campeonato Municipal de Tênis de Mesa contou com 230 atletas 

de Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. 

A competição foi realizada no último sábado (18/3), 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 22/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Prefeitura e Sebrae promovem qualificação para empresas de ecoturismo e 

turismo de aventura 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba e o Sebrae SP estão com inscrições abertas 

até sexta-feira (24), para o Programa SP EcoAventura, 

que visa qualificar pequenos negócios do segmento 

de ecoturismo e turismo de aventura para implementação da Norma Técnica 

“ABNT NBR ISO 21101–Turismo de aventura– 

Sistemas de gestão da segurança–Requisitos”. 

A parceria é com o Governo do Estado para implementação do sistema, 

um processo desenvolvido internamente pela empresa para organizar 

o seu trabalho, com objetivo de tornar sua operação 

mais eficiente e segura, de modo a cumprir com a sua 

obrigação legal de dispor de um Sistema de Gestão da Segurança implementado 

no Artigo 34 do Decreto que regulamenta a Lei Geral do Turismo. 

do negócio, amplia a imagem e reputação positiva do destino 

e assegura que os turistas saiam mais satisfeitos. 

O Programa tem duração de seis meses e envolve duas oficinas técnicas 

online coletivas (10 horas de duração cada); consultoria presencial 

(duas visitas técnicas de 16 horas cada); 

e consultoria remota durante todo o processo (até 20 horas mês por empresa). 

Após a etapa de implementação da norma, o Programa prevê ainda a avaliação 

da conformidade para certificação da atividade de acordo com a Norma Técnica 



 

 
 

ABNT NBR ISO 21101. 

Podem participar micro e pequenas empresas que operam regularmente alguma 

atividade de turismo de aventura no Estado de São Paulo e tenham um produto  

bem definido; disponham de computador com acesso à internet para participar 

das ações; tenham disponibilidade para participar de todas as ações do projeto, 

dedicar tempo–ao menos 8 horas semanais e empreender esforços 

para implementar a Norma Técnica seguindo as orientações fornecida 

pela equipe técnica; e estejam dispostas a produzir 

a documentação necessária dentro dos prazos estabelecidos 

junto aos consultores. 

Empresas interessadas devem se inscrever por meio do link: 

https://forms.gle/VGDCZfe6vqJkLsVy9. A capacitação é 100% gratuita. 

Mais informações podem ser obtidas no espaço do ‘Empreenda Já’, 

localizado na Avenida Engenheiro João Fonseca, 233–Centro. 

O atendimento presencial é das 8h30 às 16h30. 

Contato por email: 

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

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

(12) 3883-1682 e WhatsApp: (12) 99773-4811. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/VGDCZfe6vqJkLsVy9
mailto:sebraeaquicaraguatatuba@gmail.com
mailto:caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br


 

 
 

Clipping de Notícias: 23/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

PAT de Caraguatatuba está com 147 vagas de emprego 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 147 oportunidades de emprego até sexta-feira (24/3). 

Destaque para quatro vagas de agente de balança, 

duas de promotor de vendas (PcD) 

e uma de Jovem Aprendiz na área administrativa. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. 

É importante que o candidato acesse o link: 

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

para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer das 8h às 14h 

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

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

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

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

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT na Rua 

Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

agente de balança; agente de cobrança; ajudante de cozinha (fast food); ajudante 

de cozinha em quiosque; ajudante de obras em marmoraria; assistente 

fiscal/contábil; atendente balconista; auxiliar de cozinha; auxiliar de escritório; 

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


 

 
 

auxiliar de manutenção predial (MEI); auxiliar de manutenção predial; auxiliar de 

mecânico; auxiliar de mecânico diesel para máquinas pesadas; auxiliar de 

pizzaiolo; auxiliar de saúde bucal; balconista; balconista (fast food); balconista de 

padaria; carpinteiro; caseiro; caseiro de sítio; confeiteiro; consultor comercial (sdr); 

eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); empregada doméstica; 

empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos serviços gerais; 

escriturário (setor fiscal); gerente de salão (cafeteria); governanta de hotel; 

instalador de som e acessórios de veículos; jardineiro piscineiro; lavador de 

automóveis; líder de vendas externo; mecânico alinhador; mecânico de 

manutenção (setor saneamento); mecânico diesel; mecânico diesel para 

máquinas pesadas; meio oficial de refrigeração; montador de andaime; motorista 

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

motorista de guincho; motorista entregador cnh c; motorista entregador de 

materiais de construção; nutricionista; operador de caixa; operador de produção; 

operador de televendas; padeiro/confeiteiro; pós estágio/ jovem aprendiz na área 

administrativa; promotor de vendas (pcd); promotor de vendas/repositor; 

repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; supervisor de vendas; 

técnico de manutenção elétrica; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; 

vendedor de materiais de construção e madeiras; vendedor de tintas automotivas; 

vendedor externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 22/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

Revisão do Plano Diretor de Caraguatatuba terá terceira audiência no 

dia 3 de abril 

 

 
 

A Câmara Municipal de Caraguatatuba fará a terceira audiência pública 

para debater a revisão do Plano Diretor no dia 3 de abril, às 18h, 

novamente no Teatro Municipal Mario Covas. 

De acordo com a Câmara, o objetivo é garantir a ampla participação 

e a transparência no processo, atendendo ao pedido dos vereadores 

e da população. 

Com mais de cinco horas de duração, a audiência pública realizada 

na noite de 15 de março contou com a participação de mais de 500 pessoas, 

entre os que acompanharam presencialmente no Teatro Mario Covas 

e os internautas que participaram de maneira on-lin 

pelo site oficial da Câmara Municipal e canal do Youtube. 

Durante o evento foram lidas as mais de 40 emendas feitas 

pelos vereadores, com propostas de alterações no texto original, 

além da participação da população via internet, whattsapp e presencialmente. 

"Ficamos muito felizes com a participação da população tanto pela internet 

Como presencialmente e decidimos que se faz necessário debater um pouco mais 

o projeto, por isso, vamos realizar a terceira audiência pública no dia 03 de abril 

e contamos mais uma vez com a participação da população", 

destacou o presidente da Câmara, Tato Aguilar. 

Os interessados em conferir a íntegra do projeto e preencher o formulário 



 

 
 

de participação com dúvidas 

ou sugestões podem acessar ao site oficial do Legislativo Municipal no 

www.camaracaragua.sp.gov.br. 
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PAT de Caraguatatuba está com 147 vagas de emprego até Sexta Feira 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 147 oportunidades de emprego até sexta-feira (24/3). 

Destaque para quatro vagas de agente de balança, 

duas de promotor de vendas (PcD) 

e uma de Jovem Aprendiz na área administrativa. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. 

É importante que o candidato acesse o link: 

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

para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer das 8h às 14h 

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

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

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

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

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT na Rua 

Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

agente de balança; agente de cobrança; ajudante de cozinha (fast food); ajudante 

de cozinha em quiosque; ajudante de obras em marmoraria; assistente 

fiscal/contábil; atendente balconista; auxiliar de cozinha; auxiliar de escritório; 

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


 

 
 

auxiliar de manutenção predial (MEI); auxiliar de manutenção predial; auxiliar de 

mecânico; auxiliar de mecânico diesel para máquinas pesadas; auxiliar de 

pizzaiolo; auxiliar de saúde bucal; balconista; balconista (fast food); balconista de 

padaria; carpinteiro; caseiro; caseiro de sítio; confeiteiro; consultor comercial (sdr); 

eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); empregada doméstica; 

empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos serviços gerais; 

escriturário (setor fiscal); gerente de salão (cafeteria); governanta de hotel; 

instalador de som e acessórios de veículos; jardineiro piscineiro; lavador de 

automóveis; líder de vendas externo; mecânico alinhador; mecânico de 

manutenção (setor saneamento); mecânico diesel; mecânico diesel para 

máquinas pesadas; meio oficial de refrigeração; montador de andaime; motorista 

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

motorista de guincho; motorista entregador cnh c; motorista entregador de 

materiais de construção; nutricionista; operador de caixa; operador de produção; 

operador de televendas; padeiro/confeiteiro; pós estágio/ jovem aprendiz na área 

administrativa; promotor de vendas (pcd); promotor de vendas/repositor; 

repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; supervisor de vendas; 

técnico de manutenção elétrica; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; 

vendedor de materiais de construção e madeiras; vendedor de tintas automotivas; 

vendedor externo. 
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Festival Carnivoria em Caraguá tem música e o melhor do churrasco 

 

 
 

Na sexta-feira, dia 24, começa o Festival Carnivoria, em Caraguá, 

evento inédito na cidade que será marcado  

om o melhor do churrasco internacional, 

além de uma vasta programação musical, 

entre os dias 24 e 26 de março, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita! 

Na sexta-feira (24), o evento abre às 17h, com 12 estações gastronômicas 

e mais de seis toneladas de carnes premium, cervejas artesanais, 

doces e pratos especiais para vegetarianos. Os pratos variam de R$ 35 a R$ 65. 

A banda local The Dukes leva animação aos visitantes com muito blues, 

country e rock, a partir das 19h30. 

Às 22h, o primeiro dia de evento será encerrado 

Com a banda Zona Western com o melhor da música country americana. 

No sábado (25), o festival recomeça às 12h. 

A partir das 15h30, a banda local Jack’s abre a programação musical 

com muito pop e rock. 

Às 18h, o Camacho Trio leva ao público uma seleção musical 

que mistura música country, blues e rock’n roll dos anos 50 e 60. 



 

 
 

Às 21h, a cantora Twyla solta a voz com muito rock nacional e internacional. 

No domingo (26) e último dia de evento, a banda da região Dr. Drive 

se apresenta às 13h com o melhor do rock. 

Às 15h30, a banda cover Don’t Stop the Queen apresenta espetáculo 

que conta a história do Queen em três fases históricas. 

Para encerrar o festival, às 18h, a banda Kiss Cover Brazil leva ao público 

a sensação mágica de um espetáculo perfeitamente planejado e fiel ao original. 

O Festival Carnivoria também contará com estações gastronômicas da cidade, 

como Espeticho, Kombreja, Atlantic Burguer, Chocolateria Brasileira, 

Doces do Gaúcho e Sorveteria Sérgio, 

além das cervejarias locais: Guanandi, Robusta, Napa e Mangona. 

O evento promete movimentar a economia da cidade, 

sendo a primeira festividade gastronômica após o fim do verão. 

Dia 24–sexta-feira 

17h: Abertura do evento 

19h30 às 21h30: The Dukes 

22h às 0h: Zona Western 

 

Dia 25–sábado 

12h: Abertura do evento 

15h30 às 17h30: Jack’s 

18h30 às 20h: Camacho Trio 

21h às 23h: Twyla 

 

Dia 26–domingo 

12h: Abertura do evento 

13h às 15h: Dr. Drive 

15h30 às 17h30: Don’t Stop the Queen 

18h às 20h: Kiss Cover Brazil 
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PAT de Caraguatatuba está com 147 vagas de emprego 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 147 oportunidades de emprego até sexta-feira (24/3). 

Destaque para quatro vagas de agente de balança, 

duas de promotor de vendas (PcD) 

e uma de Jovem Aprendiz na área administrativa. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. 

É importante que o candidato acesse o link: 

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

para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer das 8h às 14h 

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

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

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

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

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT na Rua 

Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

agente de balança; agente de cobrança; ajudante de cozinha (fast food); ajudante 

de cozinha em quiosque; ajudante de obras em marmoraria; assistente 

fiscal/contábil; atendente balconista; auxiliar de cozinha; auxiliar de escritório; 

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


 

 
 

auxiliar de manutenção predial (MEI); auxiliar de manutenção predial; auxiliar de 

mecânico; auxiliar de mecânico diesel para máquinas pesadas; auxiliar de 

pizzaiolo; auxiliar de saúde bucal; balconista; balconista (fast food); balconista de 

padaria; carpinteiro; caseiro; caseiro de sítio; confeiteiro; consultor comercial (sdr); 

eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); empregada doméstica; 

empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos serviços gerais; 

escriturário (setor fiscal); gerente de salão (cafeteria); governanta de hotel; 

instalador de som e acessórios de veículos; jardineiro piscineiro; lavador de 

automóveis; líder de vendas externo; mecânico alinhador; mecânico de 

manutenção (setor saneamento); mecânico diesel; mecânico diesel para 

máquinas pesadas; meio oficial de refrigeração; montador de andaime; motorista 

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

motorista de guincho; motorista entregador cnh c; motorista entregador de 

materiais de construção; nutricionista; operador de caixa; operador de produção; 

operador de televendas; padeiro/confeiteiro; pós estágio/ jovem aprendiz na área 

administrativa; promotor de vendas (pcd); promotor de vendas/repositor; 

repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; supervisor de vendas; 

técnico de manutenção elétrica; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; 

vendedor de materiais de construção e madeiras; vendedor de tintas automotivas; 

vendedor externo. 
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Caraguatatuba Reforça Cuidados Para Evitar Proliferação Do Mosquito 

Aedes Aegypti 

 

 
 

Em recomendação a Secretaria Estadual da Saúde, 

a Prefeitura de Caraguatatuba reforça a população os cuidados dentro de casa 

para evitar proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da dengue, zika e chikungunya. 

O foco da Campanha é mostrar que a dengue é uma realidade 

no cenário pós-pandemia e o que é pequeno 

e difícil de ser visto ainda oferece perigo para população. 

Hoje, o mosquito é responsável por quase um milhão de mortes 

no mundo a cada ano. 

Caraguatatuba não registrou óbito no último ano, mas o alerta é realizado 

frequentemente para que não haja aumento de casos graves da doença. 

A prevenção da doença deve ser compartilhada com a população, 

eliminando qualquer possível criadouro nas residências com água parada. 

O prato do vaso de planta é um dos principais focos do mosquito. 

Elimine-o ou use um prato justo ao vaso, de forma que não haja 

espaço entre eles para acumular água. 

Além disso, é importante deixar a caixa d’água 

bem fechada e realizar a limpeza regularmente. 

Os pneus usados devem ser descartados nos Ecopontos. 



 

 
 

Objetos que acumulam água, como potes e garrafas, 

também devem ser retirados dos quintais 

e entregues para Coleta Seletiva, 

assim como outros resíduos de reciclagem, 

devem ser mantidos em saco fechado e em local coberto. 

Baldes devem ser guardados virados para baixo, assim como garrafas de vidro. 

Calhas e lajes devem ser verificadas para que não acumulem água. 

Nos banheiros é importante manter o vaso sanitário e ralo tampados. 

Ao apresentar os sinais e sintomas (dengue, Zika ou Chikungunya) 

é importante procurar um serviço de saúde para diagnóstico 

e tratamento adequados, todos oferecidos de forma gratuita 

por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Caso haja suspeita de focos do mosquito em seu bairro ligue no Disque Dengue, 

nos telefones (12) 3887-6888 ou 156. 
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Sebrae promovem qualificação para empresas de ecoturismo e 

turismo de aventura 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba e o Sebrae SP estão com inscrições abertas 

até sexta-feira (24), para o Programa SP EcoAventura, 

que visa qualificar pequenos negócios do segmento 

de ecoturismo e turismo de aventura para implementação da Norma Técnica 

“ABNT NBR ISO 21101–Turismo de aventura– 

Sistemas de gestão da segurança–Requisitos”. 

A parceria é com o Governo do Estado para implementação do sistema, 

um processo desenvolvido internamente pela empresa para organizar 

o seu trabalho, com objetivo de tornar sua operação 

mais eficiente e segura, de modo a cumprir com a sua 

obrigação legal de dispor de um Sistema de Gestão da Segurança implementado 

no Artigo 34 do Decreto que regulamenta a Lei Geral do Turismo. 

do negócio, amplia a imagem e reputação positiva do destino 

e assegura que os turistas saiam mais satisfeitos. 

O Programa tem duração de seis meses e envolve duas oficinas técnicas 

online coletivas (10 horas de duração cada); consultoria presencial 

(duas visitas técnicas de 16 horas cada); 

e consultoria remota durante todo o processo (até 20 horas mês por empresa). 

Após a etapa de implementação da norma, o Programa prevê ainda a avaliação 

da conformidade para certificação da atividade de acordo com a Norma Técnica 



 

 
 

ABNT NBR ISO 21101. 

Podem participar micro e pequenas empresas que operam regularmente alguma 

atividade de turismo de aventura no Estado de São Paulo e tenham um produto  

bem definido; disponham de computador com acesso à internet para participar 

das ações; tenham disponibilidade para participar de todas as ações do projeto, 

dedicar tempo–ao menos 8 horas semanais e empreender esforços 

para implementar a Norma Técnica seguindo as orientações fornecida 

pela equipe técnica; e estejam dispostas a produzir 

a documentação necessária dentro dos prazos estabelecidos 

junto aos consultores. 

Empresas interessadas devem se inscrever por meio do link: 

https://forms.gle/VGDCZfe6vqJkLsVy9. A capacitação é 100% gratuita. 

Mais informações podem ser obtidas no espaço do ‘Empreenda Já’, 

localizado na Avenida Engenheiro João Fonseca, 233–Centro. 

O atendimento presencial é das 8h30 às 16h30. 

Contato por email: 

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

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

(12) 3883-1682 e WhatsApp: (12) 99773-4811. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/VGDCZfe6vqJkLsVy9
mailto:sebraeaquicaraguatatuba@gmail.com
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Mais de R$ 2,1 milhões já foram retirados do saque calamidade do FGTS 

para 618 moradores de Caraguatatuba 

 

 
 

Informações oficiais da Caixa Econômica Federal até 20 de março 

apontam que 618 pessoas já solicitaram o saque calamidade do FGTS 

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). 

Caraguatatuba foi a primeira paulista a ter a liberação do saque 

pela instituição bancária em 28 de fevereiro, 

pelo fato de estar na lista de cidades em que o Estado decretou 

estado de calamidade pública em função das chuvas de fevereiro. 

Os 618 pedidos deferidos se referem a 1.123 contas 

e gerou saques que somam mais de R$ 2,1 milhões. 

Com base em relatórios emitidos pela Defesa Civil, 

as listagens de contemplados foram divulgadas pelo município 

com aval da Caixa Econômica Federal. 

Confira aqui os endereços liberados em Caraguatatuba. 

A Prefeitura de Caraguatatuba disponibilizou a Central 156 

para cadastro dos moradores que foram afetados pelas chuvas 

e não constam nas listas liberadas pelo Caixa Econômica. 

Segundo a instituição bancária, para realizar o saque 

basta que o morador possua saldo na conta do FGTS. 

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

e o pedido será feito através do aplicativo FGTS. 

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

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


 

 
 

Dos benefícios já efetuados na Caixa, o valor médio sacado 

pelo beneficiado gira em torno de R$ 3.476,91 
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Festival Carnivoria começa na sexta-feira com atrações musicais e o 

melhor do churrasco internacional 

 

 
 

Na sexta-feira, dia 24, começa o Festival Carnivoria, em Caraguá, 

evento inédito na cidade que será marcado  

om o melhor do churrasco internacional, 

além de uma vasta programação musical, 

entre os dias 24 e 26 de março, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita! 

Na sexta-feira (24), o evento abre às 17h, com 12 estações gastronômicas 

e mais de seis toneladas de carnes premium, cervejas artesanais, 

doces e pratos especiais para vegetarianos 

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

A banda local The Dukes leva animação aos visitantes com muito blues, 

country e rock, a partir das 19h30. 

Às 22h, o primeiro dia de evento será encerrado com 

a banda Zona Western com o melhor da música country americana. 

No sábado (25), o festival recomeça às 12h. 

A partir das 15h30, a banda local Jack’s abre a programação musical 

com muito pop e rock. 

Às 18h, o Camacho Trio leva ao público uma seleção musical 



 

 
 

que mistura música country, blues e rock’n roll dos anos 50 e 60. 

Às 21h, a cantora Twyla solta a voz com muito rock nacional e internacional. 

No domingo (26) e último dia de evento, a banda da região Dr. Drive 

se apresenta às 13h com o melhor do rock. 

Às 15h30, a banda cover Don’t Stop the Queen apresenta espetáculo 

que conta a história do Queen em três fases históricas. 

Para encerrar o festival, às 18h, a banda Kiss Cover Brazil leva ao público 

a sensação mágica de um espetáculo perfeitamente planejado e fiel ao original. 

O Festival Carnivoria também contará com estações gastronômicas da cidade, 

como Espeticho, Kombreja, Atlantic Burguer, Chocolateria Brasileira, 

Doces do Gaúcho e Sorveteria Sérgio, 

além das cervejarias locais: Guanandi, Robusta, Napa e Mangona. 

O evento promete movimentar a economia da cidade, 

sendo a primeira festividade gastronômica após o fim do verão. 

Dia 24–sexta-feira 

17h: Abertura do evento 

19h30 às 21h30: The Dukes 

22h às 0h: Zona Western 

 

Dia 25–sábado 

12h: Abertura do evento 

15h30 às 17h30: Jack’s 

18h30 às 20h: Camacho Trio 

21h às 23h: Twyla 

 

Dia 26–domingo 

12h: Abertura do evento 

13h às 15h: Dr. Drive 

15h30 às 17h30: Don’t Stop the Queen 

18h às 20h: Kiss Cover Brazil 
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Carnivoria começa na sexta-feira com o melhor do churrasco 

internacional 
 

 
 

Na sexta-feira, dia 24, começa o Festival Carnivoria, em Caraguá, 

evento inédito na cidade que será marcado  

om o melhor do churrasco internacional, 

além de uma vasta programação musical, 

entre os dias 24 e 26 de março, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita! 

Na sexta-feira (24), o evento abre às 17h, com 12 estações gastronômicas 

e mais de seis toneladas de carnes premium, cervejas artesanais, 

doces e pratos especiais para vegetarianos. 

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

A banda local The Dukes leva animação aos visitantes com muito blues, 

country e rock, a partir das 19h30. 

Às 22h, o primeiro dia de evento será encerrado com 

a banda Zona Western com o melhor da música country americana. 

No sábado (25), o festival recomeça às 12h. 

A partir das 15h30, a banda local Jack’s abre a programação musical 

com muito pop e rock. 

Às 18h, o Camacho Trio leva ao público uma seleção musical 

que mistura música country, blues e rock’n roll dos anos 50 e 60. 

Às 21h, a cantora Twyla solta a voz com muito rock nacional e internacional. 

No domingo (26) e último dia de evento, a banda da região Dr. Drive 



 

 
 

se apresenta às 13h com o melhor do rock. 

Às 15h30, a banda cover Don’t Stop the Queen apresenta espetáculo 

que conta a história do Queen em três fases históricas. 

Para encerrar o festival, às 18h, a banda Kiss Cover Brazil leva ao público 

a sensação mágica de um espetáculo perfeitamente planejado e fiel ao original. 

O Festival Carnivoria também contará com estações gastronômicas da cidade, 

como Espeticho, Kombreja, Atlantic Burguer, Chocolateria Brasileira, 

Doces do Gaúcho e Sorveteria Sérgio, 

além das cervejarias locais: Guanandi, Robusta, Napa e Mangona. 

O evento promete movimentar a economia da cidade, 

sendo a primeira festividade gastronômica após o fim do verão. 

Dia 24–sexta-feira 

17h: Abertura do evento 

19h30 às 21h30: The Dukes 

22h às 0h: Zona Western 

 

Dia 25–sábado 

12h: Abertura do evento 

15h30 às 17h30: Jack’s 

18h30 às 20h: Camacho Trio 

21h às 23h: Twyla 

 

Dia 26–domingo 

12h: Abertura do evento 

13h às 15h: Dr. Drive 

15h30 às 17h30: Don’t Stop the Queen 

18h às 20h: Kiss Cover Brazil 
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Caraguatatuba Reforça Cuidados Para Evitar Proliferação Do Mosquito 

Aedes Aegypti 

 

 
 

Em recomendação a Secretaria Estadual da Saúde, 

a Prefeitura de Caraguatatuba reforça a população 

os cuidados dentro de casa para evitar proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. 

O foco da Campanha é mostrar que a dengue é uma realidade 

no cenário pós-pandemia e o que é pequeno 

e difícil de ser visto ainda oferece perigo para população. 

Hoje, o mosquito é responsável por quase um milhão de mortes 

no mundo a cada ano. 

Caraguatatuba não registrou óbito no último ano, mas o alerta é realizado 

frequentemente para que não haja aumento de casos graves da doença. 

A prevenção da doença deve ser compartilhada com a população, 

eliminando qualquer possível criadouro nas residências com água parada. 

O prato do vaso de planta é um dos principais focos do mosquito. 

Elimine-o ou use um prato justo ao vaso, de forma que não haja 

espaço entre eles para acumular água. 

Além disso, é importante deixar a caixa d’água bem fechada 

e realizar a limpeza regularmente. 

Os pneus usados devem ser descartados nos Ecopontos. 

Objetos que acumulam água, como potes e garrafas, 



 

 
 

também devem ser retirados dos quintais 

e entregues para Coleta Seletiva, 

assim como outros resíduos de reciclagem, 

devem ser mantidos em saco fechado e em local coberto. 

Baldes devem ser guardados virados para baixo, assim como garrafas de vidro. 

Calhas e lajes devem ser verificadas para que não acumulem água. 

Nos banheiros é importante manter o vaso sanitário e ralo tampados. 

Ao apresentar os sinais e sintomas (dengue, Zika ou Chikungunya) 

é importante procurar um serviço de saúde para diagnóstico 

e tratamento adequados, todos oferecidos de forma gratuita 

por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Caso haja suspeita de focos do mosquito em seu bairro ligue no Disque Dengue, 

nos telefones (12) 3887-6888 ou 156. 
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Caraguatatuba reforça cuidados para evitar proliferação do mosquito Aedes 

aegypti 

 

 
 

Em recomendação a Secretaria Estadual da Saúde, 

a Prefeitura de Caraguatatuba reforça a população 

os cuidados dentro de casa para evitar proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da dengue, zika e chikungunya. 

O foco da Campanha é mostrar que a dengue é uma realidade 

no cenário pós-pandemia e o que é pequeno 

e difícil de ser visto ainda oferece perigo para população. 

Hoje, o mosquito é responsável por quase um milhão de mortes 

no mundo a cada ano. 

Caraguatatuba não registrou óbito no último ano, mas o alerta é realizado 

frequentemente para que não haja aumento de casos graves da doença. 

A prevenção da doença deve ser compartilhada com a população, 

eliminando qualquer possível criadouro nas residências com água parada. 

O prato do vaso de planta é um dos principais focos do mosquito. 

Elimine-o ou use um prato justo ao vaso, de forma que não haja 

espaço entre eles para acumular água. 

Além disso, é importante deixar a caixa d’água bem fechada 

e realizar a limpeza regularmente. 

Os pneus usados devem ser descartados nos Ecopontos. 

Objetos que acumulam água, como potes e garrafas, 



 

 
 

também devem ser retirados dos quintais 

e entregues para Coleta Seletiva, 

assim como outros resíduos de reciclagem, 

devem ser mantidos em saco fechado e em local coberto. 

Baldes devem ser guardados virados para baixo, assim como garrafas de vidro. 

Calhas e lajes devem ser verificadas para que não acumulem água. 

Nos banheiros é importante manter o vaso sanitário e ralo tampados. 

Ao apresentar os sinais e sintomas (dengue, Zika ou Chikungunya) 

é importante procurar um serviço de saúde para diagnóstico 

e tratamento adequados, todos oferecidos de forma gratuita 

por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Caso haja suspeita de focos do mosquito em seu bairro ligue no Disque Dengue, 

nos telefones (12) 3887-6888 ou 156. 
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PAT de Caraguatatuba está com 147 vagas de emprego 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 147 oportunidades de emprego até sexta-feira (24/3). 

Destaque para quatro vagas de agente de balança, 

duas de promotor de vendas (PcD) 

e uma de Jovem Aprendiz na área administrativa. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. 

É importante que o candidato acesse o link: 

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

para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer das 8h às 14h 

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

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

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

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

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT na Rua 

Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

agente de balança; agente de cobrança; ajudante de cozinha (fast food); ajudante 

de cozinha em quiosque; ajudante de obras em marmoraria; assistente 

fiscal/contábil; atendente balconista; auxiliar de cozinha; auxiliar de escritório; 

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


 

 
 

auxiliar de manutenção predial (MEI); auxiliar de manutenção predial; auxiliar de 

mecânico; auxiliar de mecânico diesel para máquinas pesadas; auxiliar de 

pizzaiolo; auxiliar de saúde bucal; balconista; balconista (fast food); balconista de 

padaria; carpinteiro; caseiro; caseiro de sítio; confeiteiro; consultor comercial (sdr); 

eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); empregada doméstica; 

empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos serviços gerais; 

escriturário (setor fiscal); gerente de salão (cafeteria); governanta de hotel; 

instalador de som e acessórios de veículos; jardineiro piscineiro; lavador de 

automóveis; líder de vendas externo; mecânico alinhador; mecânico de 

manutenção (setor saneamento); mecânico diesel; mecânico diesel para 

máquinas pesadas; meio oficial de refrigeração; montador de andaime; motorista 

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

motorista de guincho; motorista entregador cnh c; motorista entregador de 

materiais de construção; nutricionista; operador de caixa; operador de produção; 

operador de televendas; padeiro/confeiteiro; pós estágio/ jovem aprendiz na área 

administrativa; promotor de vendas (pcd); promotor de vendas/repositor; 

repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; supervisor de vendas; 

técnico de manutenção elétrica; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; 

vendedor de materiais de construção e madeiras; vendedor de tintas automotivas; 

vendedor externo. 
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Mais de R$ 2,1 milhões já foram retirados do saque calamidade do FGTS 

para 618 moradores de Caraguatatuba 

 

 
 

Informações oficiais da Caixa Econômica Federal até 20 de março 

apontam que 618 pessoas já solicitaram o saque calamidade do FGTS 

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). 

Caraguatatuba foi a primeira paulista a ter a liberação do saque 

pela instituição bancária em 28 de fevereiro, 

pelo fato de estar na lista de cidades em que o Estado 

decretou estado de calamidade pública em função das chuvas de fevereiro. 

Os 618 pedidos deferidos se referem a 1.123 contas 

e gerou saques que somam mais de R$ 2,1 milhões. 

Com base em relatórios emitidos pela Defesa Civil, 

as listagens de contemplados foram divulgadas pelo município 

com aval da Caixa Econômica Federal. 

Confira aqui os endereços liberados em Caraguatatuba. 

A Prefeitura de Caraguatatuba disponibilizou a Central 156 

para cadastro dos moradores que foram afetados pelas chuvas 

e não constam nas listas liberadas pelo Caixa Econômica. 

Segundo a instituição bancária, para realizar 

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

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

e o pedido será feito através do aplicativo FGTS. 

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

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


 

 
 

Dos benefícios já efetuados na Caixa, o valor médio sacado 

pelo beneficiado gira em torno de R$ 3.476,91. 
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Caraguatatuba recebe 5º Campeonato Paulista de Hapkido no próximo 

domingo 

 

 
 

O 5º Campeonato Paulista de Hapkido Tradicional será disputado no próximo 

domingo (26/3), a partir das 8h, no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves 

(Cemug), no Jardim Britânia, em Caraguatatuba. 

Cerca de 220 atletas de 17 academias das cidades de Caraguá, 

São Paulo, Osasco, Itu, Itatiba, Taboão da Serra, Bragança Paulista, 

Piracaia, Jacareí, São José dos Campos e Ubatuba, 

além de equipes dos estados de Minas Gerais e Paraná se inscreveram no torneio. 

Três dojôs de karatê do município anfitrião também participam 

como convidadas do campeonato. 

Os lutadores competem em provas de saltos em altura e distância (Napop); 

armamento (Byungsool); defesa pessoal com e sem arma (Hoshinsool); 

quebramento (Kiopa) e lutas. 

A arbitragem avalia com notas os seguintes quesitos: técnica, equilíbrio,  

, energia (garra demonstrada), Ki Hap (grito ou respiração), 

determinação (realismo das execuções), velocidade e apresentação 

(movimentação no tatame). 

Os atletas participam nas categorias Kids, Infantil, Juvenil, 

Adulto, Máster e Sênior. 

O 5º Campeonato Paulista de Hapkido Tradicional 

é organizado pela Prefeitura de Caraguatatuba, 



 

 
 

por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, 

em parceria da Federação Internacional de Hapkido Tradicional. 
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Gestantes e puérperas já podem receber a vacina bivalente contra Covid-19 

em Caraguatatuba 

 

 
 

Grávidas e puérperas (que tenham tido filhos há até 45 dias) 

podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

para se vacinar com a dose da bivalente contra Covid-19 em Caraguatatuba. 

Além deste público, a imunização está liberada para 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. 

A vacina bivalente protege, também, contra a variante Ômicron 

e suas subvariantes (BA.1 ou BA.4 –5). 

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), 

exceto da Tabatinga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. 

É importante levar documento com foto e carteira de vacinação. 
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Atletas de Caraguatatuba se destacam na I Etapa da Liga Vale Paraibana de 

Tênis de Mesa 

 

 
 

Mesatenistas de Caraguatatuba disputaram a I Etapa da Liga Vale Paraibana 

de Tênis de Mesa no último domingo (19/3), no Ginásio do SESI Jacareí. 

Cerca de 400 atletas, de diversas cidades da Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 

marcaram presença na competição de abertura da temporada 2023. 

Os atletas de ambos os sexos jogaram nas categorias Sub-09, Sub-11, 

Sub-13, Sub-15, Sub-19, Sub-21 Absoluto (A, B, C, D, E,F), 

Lady, Veterano (40, 50, 60, 70) e PCD. 

Os quatro primeiros colocados das categorias Absoluto A Masculino 

e Absoluto A Feminino, além de medalhas, receberam premiação em dinheiro. 

As demais categorias ganharam medalhas. 

Os mesatenistas da Secretaria de Esportes Recreação, Clayton Silva 

e Guilherme William, obtiveram os 3º lugares da categoria Absoluto A Masculino. 

Kevin Hideki terminou em 4º lugar, na Sub-11 Masculino B. 

A técnica da equipe é a professora Mayara Cardim. 
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Prefeitura e Sebrae promovem qualificação para empresas de ecoturismo e 

turismo de aventura 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba e o Sebrae SP estão com inscrições abertas 

até sexta-feira (24), para o Programa SP EcoAventura, 

que visa qualificar pequenos negócios do segmento 

de ecoturismo e turismo de aventura para implementação da Norma Técnica 

“ABNT NBR ISO 21101–Turismo de aventura 

–Sistemas de gestão da segurança–Requisitos”. 

A parceria é com o Governo do Estado para implementação do sistema, 

um processo desenvolvido internamente pela empresa para organizar 

o seu trabalho, com objetivo de tornar sua operação 

mais eficiente e segura, de modo a cumprir com a sua obrigação 

legal de dispor de um Sistema de Gestão da Segurança implementado 

no Artigo 34 do Decreto que regulamenta a Lei Geral do Turismo. 

do negócio, amplia a imagem e reputação positiva do destino 

e assegura que os turistas saiam mais satisfeitos. 

O Programa tem duração de seis meses e envolve duas oficinas técnicas 

online coletivas (10 horas de duração cada); consultoria presencial 

(duas visitas técnicas de 16 horas cada); 

e consultoria remota durante todo o processo (até 20 horas mês por empresa). 

Após a etapa de implementação da norma, o Programa prevê ainda a avaliação 

da conformidade para certificação da atividade de acordo com a Norma Técnica 



 

 
 

ABNT NBR ISO 21101. 

Podem participar micro e pequenas empresas que operam regularmente alguma 

atividade de turismo de aventura no Estado de São Paulo e tenham um produto  

bem definido; disponham de computador com acesso à internet para participar 

das ações; tenham disponibilidade para participar de todas as ações do projeto, 

dedicar tempo–ao menos 8 horas semanais e empreender esforços 

para implementar a Norma Técnica seguindo as orientações fornecida 

pela equipe técnica; e estejam dispostas a produzir 

a documentação necessária dentro dos prazos estabelecidos 

junto aos consultores. 

Empresas interessadas devem se inscrever por meio do link: 

https://forms.gle/VGDCZfe6vqJkLsVy9. A capacitação é 100% gratuita. 

Mais informações podem ser obtidas no espaço do ‘Empreenda Já’, 

localizado na Avenida Engenheiro João Fonseca, 233–Centro. 

O atendimento presencial é das 8h30 às 16h30. 

Contato por email: 

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

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

(12) 3883-1682 e WhatsApp: (12) 99773-4811. 
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Secretaria de Esportes de Caraguá promove “aulão” de futsal e ginástica nos 

dias 30 e 31 de março no Cemug 

 

 
 

A Secretaria de Esportes e Recreação da Prefeitura de Caraguatatuba 

realiza um “aulão” de futsal e de condicionamento físico, 

intitulado “Saúde em Movimento”, 

nos dia 30 e 31 de março, respectivamente. 

Os alunos dessas modalidades participam de um grande treino 

no período da manhã, no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves (Cemug), 

no Jardim Britânia. 

Os alunos das escolinhas de futsal farão seu preparo físico 

na última quinta-feira de março (30/3), das 9h às 11h, no ginásio do Cemug. 

Na sexta-feira (31), das 8h às 10h, a turma da ginástica 

participa da aula de condicionamento físico Saúde em Movimento. 

A Prefeitura de Caraguatatuba vai promover esses “aulões” 

mensalmente com professores e alunos de diversas modalidades oferecidas 

gratuitamente pela Secretaria de Esportes e Recreação (Secer), 

em parceria com o Instituto Nova Onda.  

Inscrições 

Os interessados em praticar alguma atividade física 

devem se dirigir até o Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), 

das 9h às 16h, onde serão distribuídas senhas. 

As matrículas podem ser feitas ao longo do ano, 



 

 
 

mas algumas modalidades possuem lista de espera em razão da grande procura. 

É necessário levar RG, RG do responsável legal caso o aluno seja menor de idade, 

comprovante de endereço recente, atestado de aptidão física. 

A Secretaria de Esportes e Recreação fica na 

Av. José Herculano, 50–Jardim Britânia. 

Outras informações pelo telefone (12) 3885-2200. 

O atendimento é das 8h30 às 16h30. 
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Revisão do Plano Diretor de Caraguatatuba terá terceira audiência no 

dia 3 de abril 

 

 
 

A Câmara Municipal de Caraguatatuba fará a terceira audiência pública 

para debater a revisão do Plano Diretor no dia 3 de abril, às 18h, 

novamente no Teatro Municipal Mario Covas. 

De acordo com a Câmara, o objetivo é garantir a ampla participação 

e a transparência no processo, atendendo ao pedido dos vereadores 

e da população. 

Com mais de cinco horas de duração, 

a audiência pública realizada na noite de 15 de março 

contou com a participação de mais de 500 pessoas, 

entre os que acompanharam presencialmente no Teatro Mario Covas 

e os internautas que participaram de maneira on-lin 

pelo site oficial da Câmara Municipal e canal do Youtube. 

Durante o evento foram lidas as mais de 40 emendas feitas 

pelos vereadores, com propostas de alterações no texto original, 

além da participação da população via internet, whattsapp e presencialmente. 

"Ficamos muito felizes com a participação da população tanto pela internet 

Como presencialmente e decidimos que se faz necessário debater um pouco mais 

o projeto, por isso, vamos realizar a terceira audiência pública no dia 03 de abril 

e contamos mais uma vez com a participação da população", 

destacou o presidente da Câmara, Tato Aguilar. 



 

 
 

Os interessados em conferir a íntegra do projeto 

e preencher o formulário de participação com dúvidas 

ou sugestões podem acessar ao site oficial do Legislativo Municipal 

no www.camaracaragua.sp.gov.br. 
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Mais de R$ 2,1 milhões já foram retirados do saque calamidade do FGTS 

para 618 moradores de Caraguatatuba 

 

 
 

Informações oficiais da Caixa Econômica Federal até 20 de março 

apontam que 618 pessoas já solicitaram o saque calamidade do FGTS 

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). 

Caraguatatuba foi a primeira paulista a ter a liberação do saque 

pela instituição bancária em 28 de fevereiro, 

pelo fato de estar na lista de cidades em que o Estad 

decretou estado de calamidade pública em função das chuvas de fevereiro. 

Os 618 pedidos deferidos se referem a 1.123 contas 

e gerou saques que somam mais de R$ 2,1 milhões. 

Com base em relatórios emitidos pela Defesa Civil, as listagens de contemplados 

foram divulgadas pelo município com aval da Caixa Econômica Federal. 

Confira aqui os endereços liberados em Caraguatatuba. 

A Prefeitura de Caraguatatuba disponibilizou a Central 156 

para cadastro dos moradores que foram afetados pelas chuvas 

e não constam nas listas liberadas pelo Caixa Econômica. 

Segundo a instituição bancária, para realizar o saque basta 

que o morador possua saldo na conta do FGTS. 

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

e o pedido será feito através do aplicativo FGTS. 

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

Dos benefícios já efetuados na Caixa, o valor médio sacado 

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


 

 
 

pelo beneficiado gira em torno de R$ 3.476,91 
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Gestantes e puérperas podem receber a vacina bivalente em 

Caraguatatuba 

 

 
 

Grávidas e puérperas (que tenham tido filhos há até 45 dias) 

podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

para se vacinar com a dose da bivalente contra Covid-19 em Caraguatatuba. 

Além deste público, a imunização está liberada para 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. 

A vacina bivalente protege, também, contra a variante Ômicron 

e suas subvariantes (BA.1 ou BA.4–5). 

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), 

exceto da Tabatinga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. 

É importante levar documento com foto e carteira de vacinação. 
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Atletas de Caraguatatuba se destacam na I Etapa da Liga Vale 

Paraibana de Tênis de Mesa 

 

 
 

Mesatenistas de Caraguatatuba disputaram a I Etapa da Liga Vale Paraibana 

de Tênis de Mesa no último domingo (19/3), no Ginásio do SESI Jacareí. 

Cerca de 400 atletas, de diversas cidades da Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 

marcaram presença na competição de abertura da temporada 2023. 

Os atletas de ambos os sexos jogaram nas categorias Sub-09, 

Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-19, Sub-21 Absoluto (A, B, C, D, E,F), 

Lady, Veterano (40, 50, 60, 70) e PCD. 

Os quatro primeiros colocados das categorias Absoluto A Masculino 

e Absoluto A Feminino, além de medalhas, receberam premiação em dinheiro. 

As demais categorias ganharam medalhas. 

Os mesatenistas da Secretaria de Esportes Recreação, Clayton Silva 

e Guilherme William, obtiveram os 3º lugares da categoria Absoluto A Masculino. 

Kevin Hideki terminou em 4º lugar, na Sub-11 Masculino B. 

A técnica da equipe é a professora Mayara Cardim. 
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Governo monta força tarefa para que turismo seja retomado no Litoral 

Norte 

 

 
 

Após as fortes chuvas de fevereiro que atingiram as cinco cidades do Litoral Norte: 

Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, 

o governo do estado e outros parceiros, 

estão montando uma força tarefa para que o turismo retome na região. 

Para ajudar os empreendedores que tiveram seus negócios prejudicados 

pelo temporal, o Governo de São Paulo disponibilizou R$483 milhões 

para o crédito, já que a principal atividade econômica do Litoral é o turismo. 

Será elaborado toda uma campanha de marketing pela Secretaria de Turismo 

e Viagens de SP e a Secretaria de Comunicação do Governo, 

para o retorno de visitantes à região. 

A Secretaria de Cultura também está preparando agendas culturais 

para movimentar as cidades na baixa temporada. 

A retomada segura da economia do turismo na região vai acontecer 

em um momento em que cerca de mil desabrigados começam 

a deixar os 22 hotéis e pousadas da região, 

onde recebem três refeições gratuitas, 

por meio de uma parceria do Governo de SP com a iniciativa privada. 

São Sebastião foi a cidade mais prejudicada 

e a que mais demorou para se recuperar, por isso o fluxo turístico era indesejado 

na região, já que as operações feitas na cidade eram totalmente destinadas 

para o resgate, recuperação de infraestrutura e serviços. 



 

 
 

O estado também assinou um acordo para iniciar 

a construção de mais de 500 apartamentos na área da Baleia Verde, 

em São Sebastião. 

Pela previsão, as casas podem ser entregues em até 150 dias 

a partir do início das obras, que incluem infraestrutura de plantio, 

fundação e lajes. 

Várias iniciativas foram tomadas para ajudar os moradores das cidades, 

como o imposto, que foi estendido por seis meses para empresas do Guarujá, 

Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. 

Outra medida foram as obras de reforço, de infraestrutura, saneamento, 

reconstrução de uma escola destruída pelas chuvas de São Sebastião 

e proteção de encostas. 

Além do plano da gestão estadual de instalar 

mais sirenes em áreas de risco e investir na compra de novos radares 

O Governo também discute com as operadoras de telefonia a implantação 

de um novo sistema de alerta de riscos, 

de modo que a mensagem é disparada automaticamente 

para todos os aparelhos que estejam em seu raio de cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suzano.tv/?s=caraguatatuba
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Festival Carnivoria começa na sexta-feira com atrações musicais e o 

melhor do churrasco internacional 

 

 
 

Na sexta-feira, dia 24, começa o Festival Carnivoria, em Caraguá, 

evento inédito na cidade que será marcado  

om o melhor do churrasco internacional, 

além de uma vasta programação musical, 

entre os dias 24 e 26 de março, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita! 

Na sexta-feira (24), o evento abre às 17h, com 12 estações gastronômicas 

e mais de seis toneladas de carnes premium, cervejas artesanais, 

doces e pratos especiais para vegetarianos. 

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

A banda local The Dukes leva animação aos visitantes 

com muito blues, country e rock, a partir das 19h30. 

Às 22h, o primeiro dia de evento será encerrado com 

a banda Zona Western com o melhor da música country americana. 

No sábado (25), o festival recomeça às 12h. 

A partir das 15h30, a banda local Jack’s abre a programação musical 

com muito pop e rock. 

Às 18h, o Camacho Trio leva ao público uma seleção musical 

que mistura música country, blues e rock’n roll dos anos 50 e 60. 

Às 21h, a cantora Twyla solta a voz com muito rock nacional e internacional. 



 

 
 

No domingo (26) e último dia de evento, a banda da região Dr. Drive 

se apresenta às 13h com o melhor do rock. 

Às 15h30, a banda cover Don’t Stop the Queen apresenta espetáculo 

que conta a história do Queen em três fases históricas. 

Para encerrar o festival, às 18h, a banda Kiss Cover Brazil leva ao público 

a sensação mágica de um espetáculo perfeitamente planejado e fiel ao original. 

O Festival Carnivoria também contará com estações gastronômicas da cidade, 

como Espeticho, Kombreja, Atlantic Burguer, Chocolateria Brasileira, 

Doces do Gaúcho e Sorveteria Sérgio, 

além das cervejarias locais: Guanandi, Robusta, Napa e Mangona. 

O evento promete movimentar a economia da cidade, 

sendo a primeira festividade gastronômica após o fim do verão. 

Dia 24–sexta-feira 

17h: Abertura do evento 

19h30 às 21h30: The Dukes 

22h às 0h: Zona Western 

 

Dia 25–sábado 

12h: Abertura do evento 

15h30 às 17h30: Jack’s 

18h30 às 20h: Camacho Trio 

21h às 23h: Twyla 

 

Dia 26–domingo 

12h: Abertura do evento 

13h às 15h: Dr. Drive 

15h30 às 17h30: Don’t Stop the Queen 

18h às 20h: Kiss Cover Brazil 
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Festival Carnivoria começa na sexta-feira com atrações musicais e o 

melhor do churrasco internacional 

 

 
 

Na sexta-feira, dia 24, começa o Festival Carnivoria, 

em Caraguá, evento inédito na cidade que será marcado  

om o melhor do churrasco internacional, 

além de uma vasta programação musical, 

entre os dias 24 e 26 de março, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita! 

Na sexta-feira (24), o evento abre às 17h, com 12 estações gastronômicas 

e mais de seis toneladas de carnes premium, cervejas artesanais, 

doces e pratos especiais para vegetarianos. 

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

A banda local The Dukes leva animação aos visitantes 

com muito blues, country e rock, a partir das 19h30. 

Às 22h, o primeiro dia de evento será encerrado com 

a banda Zona Western com o melhor da música country americana. 

No sábado (25), o festival recomeça às 12h. 

A partir das 15h30, a banda local Jack’s abre a programação musical 

com muito pop e rock. 

Às 18h, o Camacho Trio leva ao público uma seleção musical 

que mistura música country, blues e rock’n roll dos anos 50 e 60. 

Às 21h, a cantora Twyla solta a voz com muito rock nacional e internacional. 



 

 
 

No domingo (26) e último dia de evento, a banda da região Dr. Drive 

se apresenta às 13h com o melhor do rock. 

Às 15h30, a banda cover Don’t Stop the Queen apresenta espetáculo 

que conta a história do Queen em três fases históricas. 

Para encerrar o festival, às 18h, a banda Kiss Cover Brazil leva ao público 

a sensação mágica de um espetáculo perfeitamente planejado e fiel ao original. 

O Festival Carnivoria também contará com estações gastronômicas da cidade, 

como Espeticho, Kombreja, Atlantic Burguer, Chocolateria Brasileira, 

Doces do Gaúcho e Sorveteria Sérgio, 

além das cervejarias locais: Guanandi, Robusta, Napa e Mangona. 

O evento promete movimentar a economia da cidade, 

sendo a primeira festividade gastronômica após o fim do verão. 

Dia 24–sexta-feira 

17h: Abertura do evento 

19h30 às 21h30: The Dukes 

22h às 0h: Zona Western 

 

Dia 25–sábado 

12h: Abertura do evento 

15h30 às 17h30: Jack’s 

18h30 às 20h: Camacho Trio 

21h às 23h: Twyla 

 

Dia 26–domingo 

12h: Abertura do evento 

13h às 15h: Dr. Drive 

15h30 às 17h30: Don’t Stop the Queen 

18h às 20h: Kiss Cover Brazil 
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Gestantes e puérperas já podem receber a vacina bivalente contra Covid-19 

em Caraguatatuba 

 

 
 

Grávidas e puérperas (que tenham tido filhos há até 45 dias) 

podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

para se vacinar com a dose da bivalente contra Covid-19 em Caraguatatuba. 

Além deste público, a imunização está liberada para 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. 

A vacina bivalente protege, também, contra a variante Ômicron 

e suas subvariantes (BA.1 ou BA.4–5). 

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), 

exceto da Tabatinga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. 

É importante levar documento com foto e carteira de vacinação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: A Voz Do Litoral 

 

PREFEITURA E SEBRAE PROMOVEM QUALIFICAÇÃO PARA EMPRESAS 

DE ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba e o Sebrae SP estão com inscrições abertas 

até sexta-feira (24), para o Programa SP EcoAventura, 

que visa qualificar pequenos negócios do segmento 

de ecoturismo e turismo de aventura para implementação da Norma Técnica 

“ABNT NBR ISO 21101–Turismo de aventura 

–Sistemas de gestão da segurança–Requisitos”. 

A parceria é com o Governo do Estado para implementação do sistema, 

um processo desenvolvido internamente pela empresa para organizar 

o seu trabalho, com objetivo de tornar sua operação mais eficiente e segura, 

de modo a cumprir com a sua obrigação legal de dispor 

de um Sistema de Gestão da Segurança implementado 

no Artigo 34 do Decreto que regulamenta a Lei Geral do Turismo. 

do negócio, amplia a imagem e reputação positiva do destino 

e assegura que os turistas saiam mais satisfeitos. 

O Programa tem duração de seis meses e envolve duas oficinas técnicas 

online coletivas (10 horas de duração cada); consultoria presencial 

(duas visitas técnicas de 16 horas cada); 

e consultoria remota durante todo o processo (até 20 horas mês por empresa). 

Após a etapa de implementação da norma, o Programa prevê ainda a avaliação 

da conformidade para certificação da atividade de acordo com a Norma Técnica 



 

 
 

ABNT NBR ISO 21101. 

Podem participar micro e pequenas empresas que operam regularmente alguma 

atividade de turismo de aventura no Estado de São Paulo e tenham um produto  

bem definido; disponham de computador com acesso à internet para participar 

das ações; tenham disponibilidade para participar de todas as ações do projeto, 

dedicar tempo–ao menos 8 horas semanais e empreender esforços 

para implementar a Norma Técnica seguindo as orientações fornecida 

pela equipe técnica; e estejam dispostas a produzir 

a documentação necessária dentro dos prazos estabelecidos 

junto aos consultores. 

Empresas interessadas devem se inscrever por meio do link: 

https://forms.gle/VGDCZfe6vqJkLsVy9. 

A capacitação é 100% gratuita. 

Mais informações podem ser obtidas no espaço do ‘Empreenda Já’, 

localizado na Avenida Engenheiro João Fonseca, 233–Centro. 

O atendimento presencial é das 8h30 às 16h30. 

Contato por email: 

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

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

(12) 3883-1682 e WhatsApp: (12) 99773-4811. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/VGDCZfe6vqJkLsVy9
mailto:sebraeaquicaraguatatuba@gmail.com
mailto:caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br
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A Prefeitura de Caraguatatuba rea-
liza neste final de semana (dias 24, 25 
e 26 de março) o Festival Carnivoria, 
na Praça da Cultura, no Centro, com 
entrada gratuita. Com o melhor do 
churrasco internacional, o evento 
traz para o município 12 estações 
gastronômicas com mais de seis to-
neladas de carnes premium, cervejas 
artesanais, doces e opções especiais 
para vegetarianos. Os pratos variam 
de R$ 35 a R$ 65.

O evento vai movimentar a eco-
nomia da cidade, sendo o primeiro 
regional após o fim do verão. Somen-
te com o Festival Carnivoria, Cara-
guatatuba abriu pelo menos 60 vagas 
de emprego para os interessados em 
trabalhar no evento.

“A cidade preparou uma progra-
mação recheada este ano dentro do 
calendário oficial do município. São 
pelo menos 93 eventos confirmados 
para 2023 para movimentar Caragua-
tatuba nas quatro estações do ano”, 
explicou o prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior.

Atrações
Uma variedade estará a disposi-

ção dos amantes de carnes. As gre-
lhas, por exemplo, 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 so-

Prefeitura de Caraguatatuba movimenta economia 
pós-verão e recebe Festival Carnivoria neste final de semana

bremesas 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 mar-
moreio 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.

A costela ganha um toque único 
de sabor com o fogo de chão. O pro-
cesso de cozimento em fogo de chão 
traz sabores e texturas únicos para 
a rainha do churrasco. O processo 
pode levar até 12h de preparo.

Outro preparo diferente é o do 
salmão pranchado. O peixe é assado 
inteiro em pranchas de madeira pró-
ximas ao fogo de chão, trazendo o 
defumado para a carne que costuma 
ser bastante leve ao paladar.

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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O vereador de Caraguatatuba, Celso Pereira, 
esteve na sede da secretaria estadual de saúde, em 
São Paulo, para participar de uma reunião com o 
secretário estadual de saúde Eleuses Paiva. 

Na pauta do encontro, o vereador levou a solici-
tação de melhorias para a saúde na cidade e entre 
as principais reivindicações a abertura de um hemo-
centro em Caraguatatuba. 

“Nós precisamos urgentemente de um hemocentro 
em nossa cidade que atenda não só Caraguatatuba, 
mas, a todo o Litoral Norte”, enfatizou o vereador.  
Também participaram do encontro o deputado 
estadual Milton Vieira, o vice-prefeito José Ernesto 
Servidei e o médico dermatologista Rogério Guedin 
Servidei.

Celso Pereira se reúne com secretário de estado 
da saúde na capital

A Câmara de Caraguatatuba promove mais uma 
audiência pública sobre a adequação do Plano Di-
retor ao Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 
do Litoral Norte no dia 3 de abril (segunda-feira), às 
18h, no Teatro Mario Covas, no Indaiá.  Técnicos 
do Grupo Gestor do Plano Diretor (GGPD) vão 
explicar a proposta.  

Somando-se as audiências realizadas no dia 8 de 
fevereiro, na Câmara Municipal, e na noite da última 
quarta-feira (15/3), no Teatro Mario Covas, essa será 
a terceira reunião pública sobre o projeto. 

“O Grupo Gestor do Plano Diretor é composto 
por servidores de diversas áreas técnicas. Como foi 
dito mais de uma vez, o grupo não traz uma proposta 
final. O grupo traz várias propostas para discussão 
que levam em consideração vários interesses envol-
vidos, interesses às vezes conflitantes. Isso não quer 
dizer que o Município concorda com A ou com B. 
Isso quer dizer o Município colhe uma proposta e 
traz para discussão com a sociedade. A audiência 
pública serve para isso”, explicou o procurador 
jurídico e membro do GGPD, Danilo Augusto Reis 
Barbosa Miranda e Silva durante a segunda audiência 
sobre o tema.  

Em fevereiro de 2019, a Prefeitura de Caragua-
tatuba iniciou uma consulta pública via internet 
sobre a adequação do Plano Diretor ao Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Litoral Norte. As sugestões 
foram analisadas pelo Grupo Gestor do Plano e apre-
sentadas ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e 
ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
de Caraguatatuba para deliberação

O inciso I do artigo 294 da Lei Complementar 
nº 42/2011 prevê a revisão e modificação do Plano 
Diretor após cinco anos para o desenvolvimento de 
ações estratégicas previstas, elaboração de estudos e 
planos; proposição de ações para o próximo período 

Adequação do Plano Diretor de Caraguatatuba ao 
ZEE terá 3ª audiência pública em abril

e inclusão de novas áreas passíveis de aplicação dos 
instrumentos do Estatuto da Cidade; ou em prazo 
inferior no caso de revisão ou readequação do Zo-
neamento Ecológico Econômico do Litoral Norte.

O projeto de lei está disponível para consulta no 
site https://www.camaracaragua.sp.gov.br/. Pergun-
tas podem ser enviadas via internet pelo WhasApp da 
Câmara Municipal (12) 99718-5769. A transmissão 
ao vivo é feita pelo site www.camaracaragua.sp.gov.
br e canal da Câmara de Caraguatatuba no YouTu-
be. O Teatro Mario Covas fica na Avenida Goiás, 
187 – Indaiá. 

ZEE/SLN
O Decreto Estadual nº 62.913/2017 trata do Zo-

neamento Ecológico-Econômico do Setor do Litoral 
Norte, estabelece as normas de uso e ocupação do 
solo e de manejo dos recursos naturais a serem ob-
servadas em cada uma das zonas e subzonas de que 
trata o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, 
instituído pela Lei Estadual nº 10.019/1998 e atua-
lizado Lei n° 15.688/2015.

O Zoneamento Ecológico-Econômico engloba 
os ecossistemas terrestres, marinhos e de transição, 
sendo que, por suas características especiais, os 
ecossistemas de transição poderão ter suas normas, 
diretrizes e metas estabelecidas ora no Zoneamento 
Terrestre, ora no Zoneamento Marinho, ou ainda 
em ambos, nos municípios de Caraguatatuba, São 
Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. 

Previsto na Lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Ci-
dades), o Plano Diretor é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento urbano e do planejamen-
to municipal, além de ser legislação obrigatória para 
cidades com mais de 20 mil habitantes. Aprovado em 
2011, o Plano Diretor de Caraguatatuba (Lei Com-
plementar 42/2011) passou por revisão após cinco 
anos de vigência (Lei Complementar 73/2018).  
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Em Caraguatatuba, as famílias afe-
tadas pelas fortes chuvas do Carnaval 
já podem requerer o Auxílio-Recomeço 
presencialmente na Secretaria de De-
senvolvimento Social e Cidadania, no 
Jardim Aruan, ou remotamente via Pro-
tocolo 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 e teve início na última 
terça-feira.

Famílias com renda familiar por 
pessoa de até R$ 218,00 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$ 218,00 e até o limite de 
R$ 651,00 por pessoa, terão direito ao 
benefício no valor de um salário mínimo 
federal, ou seja, R$ 1.302,00.

Famílias afetadas pelas chuvas 
podem solicitar ‘Auxílio-Recomeço’

Quem foi prejudicado pelas fortes 
chuvas dos dias 18 e 19 de fevereiro deve 
preencher um formulário específico, 
disponível na área do Protocolo Ele-
trônico, 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, extrato 
bancário, declaração de imposto de 
renda ou documento similar).

Caso a conta bancária indicada para 
recebimento do Auxílio-Recomeço es-
teja 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 ban-
cária, com cópia simples de RG ou outro 
documento oficial com foto do terceiro.

Após a análise da documentação 
exigida, a Comissão Especial da Se-
cretaria 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 reque-
rimento.  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 So-
cial 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://pmcaraguatatuba.geosiap.net.br/pmcaraguatatuba/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro_index.php
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
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2023/03/familias-afetadas-pelas-chuvas-em-caraguatatuba-podem-solicitar-auxilio-recomeco/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2023/03/familias-afetadas-pelas-chuvas-em-caraguatatuba-podem-solicitar-auxilio-recomeco/
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_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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Será entregue oficialmente nesta 
quinta-feira (23), pela prefeitura de Cara-
guatatuba, a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental (EMEF) para atender até 
600 alunos do bairro do Jetuba e região.

O empreendimento conta com cinco 
blocos e receberá 12 salas de aula, sala 
administrativa, cozinha, refeitório, 
dois pátios cobertos e quadra com ves-
tiário, em uma área total de 3 mil m².

Essa é a segunda unidade escolar 
entregue em menos de um mês em Ca-
raguatatuba. Recentemente, foi inau-
gurado o CEI/EMEI Golfinhos para 
344 crianças dos bairros Golfinhos, 
Jardim Britânia, Jardim das Palmeiras, 

Jetuba ganha Escola de Ensino Fundamental para até 600 alunos
Mar Azul, Recanto do Sol, Pontal San-
tamarina e Praia das Palmeiras. 

A unidade escolar conta com 10 sa-
las de aula, dois fraldários, um lactário, 
quatro sanitários, refeitório coberto, 
além de playground infantil e recreação 
e espaço para jardim e horta. 

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.

Em continuação às melhorias da 
Fase 1 do Programa Caraguá em 
Obras, a Prefeitura de Caraguatatuba 
realizou a iluminação da Avenida José 
Geraldo Fernandes da Silva Filho, no Pe-
requê-Mirim, na noite de sexta-feira (17).

Foram instaladas 22 novas lumi-
nárias LED de 100w, com alto rendi-
mento luminoso. Para o projeto foram 
colocados 22 postes de concreto com 
12 m de altura e suportes duplos.

A benfeitoria beneficia os morado-
res do local, o acesso à Unidade Básica 

 Avenida do Perequê-Mirim recebe iluminação em LED
de Saúde e nesta primeira fase segue 
até a entrada do Residencial Nova 
Caraguá.

O projeto prevê a ampliação da 
iluminação da avenida, assim que as 
obras de duplicação sejam concluídas.

O prefeito Aguilar Junior destaca 
que este é um dos investimentos pla-
nejados para este ano. “Na fase 3 do 
programa Caraguá em Obras vamos 
instalar mais 125 luminárias no bairro 
Golfinhos. Investir em iluminação pú-
blica é mais segurança à população”.

A Prefeitura de Caraguatatuba con-
tinua com as obras de adequação para 
acessibilidade das calçadas na Avenida 
Altino Arantes, na região central do mu-
nicípio. As intervenções compreendem 
o trecho entre a esquina da Avenida 
Engenheiro João Fonseca (Próximo 
ao Supermercado Silva) até a esquina 

Obras da calçada acessível continuam no Centro de Caraguá
com a Rua Guarulhos (Supermercado 
Shibata).

Para realização da obra, a Prefeitura 
de Caraguatatuba realiza um estreita-
mento da via e a criação de um corre-
dor na ciclovia para manter o fluxo de 
ciclistas. Sinalizações são feitas no local 
no intuito de orientar os motoristas e 

pedestres que trafegam pelo trecho.
Segundo a Secretaria de Obras Pú-

blicas, o objetivo da obra é melhorar a 
mobilidade das pessoas que circulam 
pela via, uma das principais da região 
central. No trecho, será instalado piso 
tátil e rampas para facilitar o trânsito 
de pessoas.

Através da Secretaria de Obras Pú-
blicas, a prefeitura de Caraguatatuba 
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 giná-
sios Márcio de Azevedo (Massaguaçu), 
Benedito Lippi (Poiares) e Alcides 

Prefeitura promove instalação de nova 
iluminação em 11 ginásios esportivos

Crepaut Filho (Morro do Algodão). 
Ainda receberão melhorias os giná-

sios do CIASE Travessão; José Fran-
cisco Prates no Perequê-Mirim; João 
Baptista Marcondes no Barranco Alto; 
Luiz Cláudio do Prado no Tinga; CIA-
SE 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 Esco-
las 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.

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2023/03/obras-da-calcada-acessivel-continuam-na-regiao-central-de-caraguatatuba/
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Quatro pessoas são 
assassinadas em apenas 

uma noite em Caraguá
A noite do último dia 14 foi violenta em Cara-

guatatuba, que registrou quatro homicídios em 
menos de quatro horas. Os crimes aconteceram 
nos bairros do Tinga, Casa Branca e Travessão. 

Por volta das 19h50, a Polícia Militar foi acio-
nada para atender ocorrência de disparo de arma 
de fogo no Tinga. No local, os policiais depararam 
com um indivíduo caído, já morto. Uma teste-
munha informou aos policiais que dois homens 
chegaram de moto e efetuaram disparos contra a 
vítima, de 27 anos, que ainda tentou correr, mas 
foi alcançado pelos atiradores.  

O segundo caso ocorreu no bairro Casa Branca, 

por volta das 23h20. Uma testemunha relatou que 
um homem entrou na casa, efetuou os disparos e 
saiu de bicicleta. A vítima, uma jovem de 19 anos, 
foi morta com um tiro na nuca.

Na última ocorrência, por volta das 23h45, duas 
vítimas de homicídio no Travessão. Uma mulher 
de 46 anos e um homem de 37 foram assassinados 
dentro de uma residência. O homem estava com 
cortes no pescoço e ferimento de arma de fogo no 
rosto e a mulher com ferimentos no rosto.

PM prende indivíduo e 
recupera veículo furtado 

em oficina de Caraguá
Um carro que foi furtado em uma oficina mecâ-

nica na Avenida dos Ypês, em Caraguatatuba, na 
noite de domingo (19), foi recuperado pela Polícia 
Militar em São Sebastião. O carro foi interceptado 
na Avenida Remo Corrêa da Silva, na Topolândia. 
Um indivíduo foi preso em flagrante por furto.

O homem passou por sistema de câmeras em 
São Sebastião que identificaram o veículo. Pos-
teriormente, o indivíduo desobedeceu sinais de 
parada, mas acabou cercado. Ele foi levado para 
a delegacia da cidade e permaneceu à disposição 
da justiça. 

Procurada da justiça é 
presa no Tarumã

Na noite de sábado, no Jardim Tarumã, a Polícia 
Militar prendeu uma mulher que era procurada da 
justiça. Ela estava dirigindo um Fiat Uno quando 
foi abordada. A interceptação foi feita na Avenida 
José Herculano, trecho urbano da Rodovia Manoel 
Hyppolito do Rego (SP-55). A mulher foi levada para 
a delegacia e permaneceu à disposição da justiça.

Indivíduo é preso com 
pistola, munições e 

notebook em Ubatuba
Um indivíduo acusado de diversos furtos foi preso 

na segunda-feira pela Polícia Militar, no bairro Maran-
duba. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola 
9mm com seis munições, um celular e um notebook. 
A polícia realizava patrulhamento no bairro quando 
deparou com um veículo ocupado por um casal em 
atitudes suspeitas. O condutor, ao perceber que seria 
abordado, desceu do carro e tentou a fuga a pé, mas foi 
detido. Com ele estava a pistola e o celular, furtados no 
dia 14 de julho do ano passado. Ele levou os policiais até 
uma casa, onde estava o notebook. Preso em flagrante, 
o indivíduo foi levado para a delegacia e permaneceu 
à disposição da justiça.
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A retomada das atividades do Núcleo Social do 
Morro do Algodão, na Região Sul da cidade, trouxe 
de volta o acesso da população às atividades cultu-
rais. A reabertura aconteceu no último dia 15 e reuniu 
o prefeito Aguilar Junior, autoridades, funcionários 
públicos, artistas orientadores e a comunidade.

A aula inaugural de arte circense do artista orien-
tador Edhyman Paulino envolveu todos os presentes 
em uma de atividade com balões coloridos. 

Trouxe leveza ao momento e ressaltou a impor-
tância do coletivo, de trabalhar em equipe.

Para o prefeito Aguilar Junior, a reabertura é um 
recomeço para comunidade do Morro do Algodão e 
região. “Um trabalho em conjunto com a Fundacc e 
Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, com apoio do Esportes e Edu-
cação para oferecer oportunidades aos jovens com 
atividades no contraturno escolar”, ressaltou.

As atividades culturais haviam sido suspensas 
desde a pandemia de Covid-19 no Centro Comuni-
tário e Cultural José Agostinho de Souza “Paraíba” 
ficando totalmente voltado ao atendimento social.

O Polo do Morro do Algodão oferece artes cê-
nicas, artesanato e artes plásticas, dança, ecologia, 
folclore e música e as inscrições estão abertas.

Núcleo Social do Morro do Algodão é reaberto
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