
 

 

 

 



 

 

 

 

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

hoje na mídia 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sexta-Feira, Sábado, Domingo e Segunda-Feira 17, 18, 19 e 20 de Janeiro 

de 2020. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Vídeo: É “fake”” vídeo que mostra banhistas fugindo de supostos tubarões na 

praia da Tabatinga, em Caraguá 

 

Cidades 

Tamoios tem movimento normal em seu trecho de serra 

 

Caraguatatuba 

Medalhistas olímpicos participam de desafio na Arena Verão em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Time do ABC contrata quatro jogadores de Caraguá para a temporada 2020 do 

futebol americano 

 

Caraguatatuba 

Vídeo: Policia Ambiental usa drone para fiscalizar danos ambientais no Litoral 

Norte 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura vai revitalizar a Praça Diógenes Ribeiro de Lima, uma das mais 

tradicionais de Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Rotary faz entrega de equipamentos para a maternidade de Caraguá 

 

Cidades 

Polícia Rodoviária apreende 1,8 quilos de cocaína na Tamoios 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá faz manutenção na ponte do Juqueriquerê, um dos 

patrimônios arquitetônicos da cidade 

 

 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/video-e-fake-news-video-que-mostra-banhistas-fugindo-de-supostos-tubaroes-na-praia-da-tabatinga-em-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/video-e-fake-news-video-que-mostra-banhistas-fugindo-de-supostos-tubaroes-na-praia-da-tabatinga-em-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/tamoios-tem-movimento-normal-em-seu-trecho-de-serra/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/medalhistas-olimpicos-participam-de-desafio-na-arena-verao-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/medalhistas-olimpicos-participam-de-desafio-na-arena-verao-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/time-do-abc-contrata-quatro-jogadores-de-caragua-para-a-temporada-2020-do-futebol-americano/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/time-do-abc-contrata-quatro-jogadores-de-caragua-para-a-temporada-2020-do-futebol-americano/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/video-policia-ambiental-usa-drone-para-constatar-danos-ambientais-em-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/video-policia-ambiental-usa-drone-para-constatar-danos-ambientais-em-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeitura-vai-revitalizar-a-praca-diogenes-ribeiro-de-lima-uma-das-mais-tradicionais-de-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeitura-vai-revitalizar-a-praca-diogenes-ribeiro-de-lima-uma-das-mais-tradicionais-de-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/rotary-faz-entrega-de-equipamentos-para-a-maternidade-da-santa-casa-de-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/policia-rodoviaria-apreende-18-quilos-de-cocaina-na-tamoios/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeitura-de-caragua-faz-manutencao-na-ponte-do-juqueriquere-um-dos-patrimonios-arquitetonicos-da-cidade/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeitura-de-caragua-faz-manutencao-na-ponte-do-juqueriquere-um-dos-patrimonios-arquitetonicos-da-cidade/


 

 

 

Radar Litoral 

Esporte 

Arena Verão Esportiva terá desafio 3x3 com feras do vôlei nacional em 

Caraguá 

 

Polícia 

Em busca de caminhão furtado, Polícia Civil "estoura" desmanche em Caraguá 

 

Geral 

Aguilar Júnior assina ordem de serviço para início das obras das Praças 

Diógenes Ribeiro e Antônio Fachini 

 

Polícia 

PM recupera duas motos furtadas durante operações em Caraguá 

 

Polícia 

Adolescente é apreendido com mais de 200 papelotes de cocaína, crack e 

maconha no Sumaré 

 

Portal Costa Azul 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe Desafio de Vôlei com medalhistas olímpicos na Arena 

Verão 
 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguá assina ordem de serviço para início das obras das Praças 

Diógenes Ribeiro e Antônio Fachini 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza fiscalização no Rio Juqueriquerê 

 

Portal Caiçara 

Cotidiano 

Caraguá: Nova tubulação de drenagem é instalada no Pegorelli 

 

Cotidiano 

Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para Bolsa Munícipe 

 

Nova Imprensa 

Polícia 

Rastreador auxilia Polícia Civil a descobrir desmanche de caminhões roubados 

 

 

https://radarlitoral.com.br/noticias/13989/arena-verao-esportiva-tera-desafio-3x3-com-feras-do-volei-nacional-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/13989/arena-verao-esportiva-tera-desafio-3x3-com-feras-do-volei-nacional-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/13993/em-busca-de-caminhao-furtado-policia-civil-
https://radarlitoral.com.br/noticias/13994/aguilar-junior-assina-ordem-de-servico-para-inicio-das-obras-das-pracas-diogenes-ribeiro-e-antonio-fachini
https://radarlitoral.com.br/noticias/13994/aguilar-junior-assina-ordem-de-servico-para-inicio-das-obras-das-pracas-diogenes-ribeiro-e-antonio-fachini
https://radarlitoral.com.br/noticias/13996/pm-recupera-duas-motos-furtadas-durante-operacoes-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/14000/adolescente-e-apreendido-com-mais-de-200-papelotes-de-cocaina-crack-e-maconha-no-sumare
https://radarlitoral.com.br/noticias/14000/adolescente-e-apreendido-com-mais-de-200-papelotes-de-cocaina-crack-e-maconha-no-sumare
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/17/Caraguatatuba-recebe-Desafio-de-V%C3%B4lei-com-medalhistas-ol%C3%ADmpicos-na-Arena-Ver%C3%A3o
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/17/Caraguatatuba-recebe-Desafio-de-V%C3%B4lei-com-medalhistas-ol%C3%ADmpicos-na-Arena-Ver%C3%A3o
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/17/Prefeito-de-Caragu%C3%A1-assina-ordem-de-servi%C3%A7o-para-in%C3%ADcio-das-obras-das-Pra%C3%A7as-Di%C3%B3genes-Ribeiro-e-Ant%C3%B4nio-Fachini
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/17/Prefeito-de-Caragu%C3%A1-assina-ordem-de-servi%C3%A7o-para-in%C3%ADcio-das-obras-das-Pra%C3%A7as-Di%C3%B3genes-Ribeiro-e-Ant%C3%B4nio-Fachini
https://www.portalr3.com.br/2020/01/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-fiscalizacao-no-rio-juqueriquere/
http://www.portalcaicara.com.br/caragua-nova-tubulacao-de-drenagem-e-instalada-no-pegorelli/
http://www.portalcaicara.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-bolsa-municipe-2/
https://novaimprensa.com/2020/01/rastreador-auxilia-policia-civil-a-descobrir-desmanche-de-caminhoes-roubados.html


 

 

 

Meio Ambiente 

Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza despejo de esgoto irregular no Rio 

Juqueriquerê 

 

Turismo 

Circuito Litoral Norte quer lançar marca em Feira de Turismo de Portugal 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba dá início às reformas das Praças Diógenes Ribeiro 

e Antônio Fachini 

 

Esporte 

Time do ABC contrata jogadores do Caraguá Football para temporada de 2020 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Dupla é presa em desmanche clandestino de caminhões em Caraguatatuba, 

SP 

 

Cidades 

Motorista é preso com porções de cocaína e crack na Tamoios em Jambeiro, 

SP 
 

Contra e Verso 

Textos Diversos 

O Início do Fim chega ao seu Final 

 

O Vale  

Economia 

Preço da cesta básica sobe 9,24% no Litoral Norte em dezembro 
 

Nossa Região 

Adolescente foragido da Fundação Casa é detido por tráfico de drogas em 

Caraguá 

 
Nossa Região 

Homem é preso com cocaína e crack na Tamoios 

 
Repórter Litoral 

Geral 

Demônios da Garoa e Chimarruts são atrações do Caraguatatuba Summer 

Festival neste final de semana 

https://novaimprensa.com/2020/01/prefeitura-de-caraguatatuba-fiscaliza-despejo-de-esgoto-irregular-no-rio-juqueriquere.html
https://novaimprensa.com/2020/01/prefeitura-de-caraguatatuba-fiscaliza-despejo-de-esgoto-irregular-no-rio-juqueriquere.html
https://novaimprensa.com/2020/01/circuito-litoral-norte-quer-lancar-marca-em-feira-de-turismo-de-portugal.html
https://novaimprensa.com/2020/01/prefeitura-de-caraguatatuba-da-inicio-as-reformas-das-pracas-diogenes-ribeiro-e-antonio-fachini.html
https://novaimprensa.com/2020/01/prefeitura-de-caraguatatuba-da-inicio-as-reformas-das-pracas-diogenes-ribeiro-e-antonio-fachini.html
https://novaimprensa.com/2020/01/time-do-abc-contrata-jogadores-do-caragua-football-para-temporada-de-2020.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/18/dupla-e-presa-em-desmanche-clandestino-de-caminhoes-em-caraguatatuba-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/18/dupla-e-presa-em-desmanche-clandestino-de-caminhoes-em-caraguatatuba-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/19/motorista-e-preso-com-porcoes-de-cocaina-e-maconha-na-tamoios-em-jambeiro-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/19/motorista-e-preso-com-porcoes-de-cocaina-e-maconha-na-tamoios-em-jambeiro-sp.ghtml
https://contraeverso.com.br/o-inicio-do-fim-chega-ao-seu-final/
https://www.ovale.com.br/_conteudo/_conteudo/economia/2020/01/95533-preco-da-cesta-basica-sobe-9-24--no-litoral-norte-em-dezembro.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/01/95720-adolescente-foragido-da-fundacao-casa-e-detido-por-trafico-de-drogas-em-caragua.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/01/95720-adolescente-foragido-da-fundacao-casa-e-detido-por-trafico-de-drogas-em-caragua.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/01/95719-homem-e-preso-com-cocaina-e-crack-na-tamoios.html
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/17/demonios-da-garoa-e-chimarruts-sao-atracoes-do-caraguatatuba-summer-festival-neste-final-de-semana/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/17/demonios-da-garoa-e-chimarruts-sao-atracoes-do-caraguatatuba-summer-festival-neste-final-de-semana/


 

 

 

 
Geral 

Prefeitura troca tampa de aduela na região central 

 
Geral 

Alunos de 21 cursos têm até segunda (20) para se inscrever na seleção de 

estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba 

 

Esporte 

Caraguatatuba recebe Desafio de Vôlei com medalhistas olímpicos na Arena 

Verão 

 
Geral 

Prefeito assina ordem de serviço para início das obras das Praças Diógenes 

Ribeiro e Antônio Fachini 

 

Polícia 

Adolescente foragido da Fundação Casa é aprendido traficando em 

Caraguatatuba 

 

Meon 

Circuito Turístico 

Cidades do Litoral Norte investem em turismo acessível nas trilhas e praias 

 

Região 

Praias do Litoral Norte têm aulas gratuitas de stand up neste fim de semana 

 

Agora Vale 

Esporte 

Time do ABC contrata quatro jogadores do Caraguá Football para a temporada de 

2020 do futebol americano 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Praias de Caraguatatuba recebem projeto SUP e Surf para Todos em dois 

finais de semana 

 

Caraguatatuba 

Massaguaçu recebe projeto Urbanismo Itinerante 

 

Caraguatatuba 

Inscrições abertas para novos expositores na Feira “Delícia e Arte” do Ciapi de 

Caraguatatuba 

http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/17/prefeitura-troca-tampa-de-aduela-na-regiao-central/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/18/alunos-de-21-cursos-tem-ate-segunda-20-para-se-inscrever-na-selecao-de-estagiarios-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/18/alunos-de-21-cursos-tem-ate-segunda-20-para-se-inscrever-na-selecao-de-estagiarios-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/18/caraguatatuba-recebe-desafio-de-volei-com-medalhistas-olimpicos-na-arena-verao/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/18/caraguatatuba-recebe-desafio-de-volei-com-medalhistas-olimpicos-na-arena-verao/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/20/prefeito-assina-ordem-de-servico-para-inicio-das-obras-das-pracas-diogenes-ribeiro-e-antonio-fachini/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/20/prefeito-assina-ordem-de-servico-para-inicio-das-obras-das-pracas-diogenes-ribeiro-e-antonio-fachini/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/20/adolescente-foragido-da-fundacao-casa-e-aprendido-traficando-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/20/adolescente-foragido-da-fundacao-casa-e-aprendido-traficando-em-caraguatatuba/
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/circuitoturisticormvale/cidades-do-litoral-norte-investem-em-turismo-acessivel-nas-trilhas-e-praias
http://www.meon.com.br/noticias/regiao/praias-do-litoral-norte-tem-aulas-gratuitas-de-stand-up-neste-fim-de-semana
https://www.agoravale.com.br/noticias/Esporte/time-do-abc-contrata-quatro-jogadores-do-caragua-football-para-a-temporada-de-2020-do-futebol-americano
https://www.agoravale.com.br/noticias/Esporte/time-do-abc-contrata-quatro-jogadores-do-caragua-football-para-a-temporada-de-2020-do-futebol-americano
http://massaguanews.com.br/2020/01/praias-de-caraguatatuba-recebem-projeto-sup-e-surf-para-todos-em-dois-finais-de-semana/
http://massaguanews.com.br/2020/01/praias-de-caraguatatuba-recebem-projeto-sup-e-surf-para-todos-em-dois-finais-de-semana/
http://massaguanews.com.br/2020/01/massaguacu-recebe-projeto-urbanismo-itinerante/
http://massaguanews.com.br/2020/01/inscricoes-abertas-para-novos-expositores-na-feira-delicia-e-arte-do-ciapi-de-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2020/01/inscricoes-abertas-para-novos-expositores-na-feira-delicia-e-arte-do-ciapi-de-caraguatatuba/


 

 

 

Caraguatatuba 

Time do ABC contrata quatro jogadores do Caraguá Football para a temporada 

de 2020 do futebol americano 

 

Ubatuba acontece 

Caraguatatuba 

Dois homens são presos pela Polícia Civil por furto e receptação, em 

desmanche em Caraguatatuba 

 

Polícia 

Blitz da Lei Seca surpreende condutores sob influência de Álcool em 

Caraguatatuba e Ubatuba 

 

Polícia 

Adolescente foragido da Fundação Casa é apreendido no tráfico de drogas em 

Caraguatatuba 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Ciapi abre novas inscrições para 16 oficinas gratuitas 

 

Caraguatatuba 

Demônios da Garoa e Chimarruts são atrações neste final de semana em 

Caraguatatuba 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Insetos tiram o sono de moradores no 

 

Link Vanguarda 

Polícia encontra desmanche de veículos roubados 

 

É de Casa 

Conheça as estratégias para afastar os mosquitos 

 

Bom Dia Vanguarda 

Diversão na praia, alunos de Jacareí passam o dia na praia 

 

TV Band 

Band Cidade 

Caraguatatuba tem inscrições abertas para eleger Marca do Turismo 

 

 

http://massaguanews.com.br/2020/01/time-do-abc-contrata-quatro-jogadores-do-caragua-football-para-a-temporada-de-2020-do-futebol-americano/
http://massaguanews.com.br/2020/01/time-do-abc-contrata-quatro-jogadores-do-caragua-football-para-a-temporada-de-2020-do-futebol-americano/
http://ubatubaacontece.com.br/dois-homens-sao-presos-pela-policia-civil-por-furto-e-receptacao-em-desmanche-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/dois-homens-sao-presos-pela-policia-civil-por-furto-e-receptacao-em-desmanche-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/blitz-da-lei-seca-surpreende-condutores-sob-influencia-de-alcool-em-caraguatatuba-e-ubatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/blitz-da-lei-seca-surpreende-condutores-sob-influencia-de-alcool-em-caraguatatuba-e-ubatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/adolescente-foragido-da-fundacao-casa-e-apreendido-no-trafico-de-drogas-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/adolescente-foragido-da-fundacao-casa-e-apreendido-no-trafico-de-drogas-em-caraguatatuba/
https://www.litoralempauta.com.br/ciapi-abre-novas-inscricoes-para-16-oficinas-gratuitas/
https://www.litoralempauta.com.br/demonios-da-garoa-e-chimarruts-sao-atracoes-neste-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://www.litoralempauta.com.br/demonios-da-garoa-e-chimarruts-sao-atracoes-neste-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://globoplay.globo.com/v/8247342/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8246965/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8246674/
https://globoplay.globo.com/v/8249551/programa/
https://www.dropbox.com/s/rbao6bdzzetbkv7/18%2001%202020%20-%20Caraguatatuba%20tem%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20abertas%20para%20eleger%20%20marca%20tur%C3%ADstica%20-%20Band%20Cidade%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0


 

 

 

Clipping de Notícias: 17/01/2020 

Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Tamoios News  

 

Vídeo: É “fake”” vídeo que mostra banhistas fugindo de 
supostos tubarões na praia da Tabatinga, em Caraguá 

 

 
Um vídeo postado nas redes sociais nesta sexta(17), mostrando banhistas 
fugindo de supostos tubarões na praia da Tabatinga, em Caraguatatuba, foi 
classificado como “fake”, por comerciantes do local. 

O vídeo mostra dois banhistas, supostamente fugindo de dois tubarões. O 
autor da postagem informa que o caso ocorreu na quinta-feira(16). Tentamos 
contato com o internauta Fábio Magno, de Caraguá, sque postou o vídeo nas 
redes sociais, enviamos mensagem para ele, mas não tivemos retorno. 



 

 

 

 

 

O comerciante Alberto Oliveira da Silva, do quiosque Na Manhã, um dos mais 
frequentados da Tabatinga, afirmou que não é verdade que tubarões 
apareceram na praia ontem. 

“Nem golfinhos tem aparecido por aqui. É fake news. Fizeram isso para 
assustar os turistas e tentar prejudicar os quiosques da praia”, afirmou Oliveira. 

O comandante do GBmar(Grupamento de Bombeiros Marítimos), capitão João 
Batista Rapaci, disse que não houve registro de tubarões em nenhuma das 
praias da região. 

“Se fossem vistos tubarões em nossas praias consultar especialistas para 
determinar a espécie deles e tomar as medidas preventivas. Nunca houve 
registro de tubarões próximo as praias da região, apesar do mar ser o habitat 
natural deles”, comentou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 18/01/2020 

Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Tamoios News  

 

Tamoios tem movimento normal em seu trecho de serra 

 
Apesar das chuvas que atingem a região nos últimos dias é tranquila a situação 
nas principais rodovias do Litoral Norte. Nos municípios, a defesa civil 
permanece de prontidão, mas também, nenhuma ocorrência grave teria sido 
registrada na manhã deste sábado(18). 

A rodovia dos Tamoios que liga São José dos Campos até Caraguatatuba tem 
trânsito um pouco acima do normal na manhã deste sábado(18). No trecho de 
serra, a rodovia apresenta pontos isolados de garoa e neblina. A 
Concessionária que administra a estrada mantém sob monitoramento os 
índices de chuva e a situação das encostas no trecho de serra. 

Na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté até Ubatuba, o movimento também 
é normal na manhã deste sábado, segundo a polícia rodoviária estadual. A Rio-
Santos, que interliga as cidades do Litoral Norte, também registra movimento 
tranquilo neste sábado. Não há registro de acidentes nas três rodovias. 

As obras de duplicação do trecho de serra da Rodovia dos Tamoios estão em 
andamento e visam a melhoria viária do trajeto que liga o Vale do Paraíba ao 
litoral norte. Durante a temporada de verão, porém, as atividades com 
interferência na pista acontecem em regime especial devido o alto volume de 
tráfego registrado na região nesse período. 

O motorista que trafega pelo trecho encontra sinalização de obras dos kms 64 
ao 67, 71 ao 73 e 77 ao 78. Esses locais podem registrar a operação do 
Sistema Pare & Siga- que libera o fluxo dos dois sentidos da rodovia de 
maneira alternada para que haja movimentação segura de trabalhadores e 
veículos pesados. 

Vale lembrar que durante a Operação Verão Seguro, o uso do Sistema Pare & 
Siga está condicionado ao movimento registrado tanto no sentido litoral quanto 
no sentido São José dos Campos. 



 

 

 

Outros pontos da rodovia também podem apresentar sinalização com cones e 
placas indicando a realização de obras de conserva e manutenção que são 
realizadas diariamente na pista para garantir a qualidade do pavimento e a 
limpeza das canaletas de drenagem, por exemplo. 

Todas as atividades realizadas na Rodovia dos Tamoios são acompanhadas 
24 horas por dia pelo Centro de Controle Operacional. A Concessionária 
orienta aos motoristas que dirijam com cautela e respeitem rigorosamente a 
sinalização e os limites de velocidade. Esses cuidados são fundamentais para 
que não haja acidentes. 
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Medalhistas olímpicos participam de desafio na Arena Verão 
em Caraguatatuba 

 

 

A Arena Verão Esportiva terá mais um final de semana de atividades em 
Caraguatatuba. Neste domingo (19/01), às 10h, ocorre o Desafio 3×3 de Vôlei 
de Praia no espaço montado na praia do Indaiá. 

A disputa 3×3 vai levar o público presente ao delírio com o verdadeiro show 
programado pelos astros da modalidade nacional. São diversos medalhistas 
olímpicos que estarão nas areias de Caraguatatuba e entre os nomes 
confirmados estão: Serginho, Murilo, William, Kalé e Jaqueline. 

Serginho, um dos mais queridos jogadores do país tem em seu currículo, entre 
outros títulos, sete medalhas de ouro da Liga Mundial de Vôlei e mais duas 
medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Murilo foi seis vezes campeão da Liga 
Mundial e tem ainda duas medalhas de prata em Jogos Olímpicos. 

Também confirmado na disputa, William é levantador e um dos destaques da 
modalidade no país. O jogador tem em seu currículo a medalha de ouro nos 
Jogos Olímpicos de 2016, além de duas medalhas de prata sendo elas na Liga 
Mundial e no Campeonato Mundial. Jaqueline é outra grande estrela que estará 
presente no evento. Principal jogadora do Vôlei Osasco, é considerada uma 
das melhores atletas da modalidade em toda a história, tendo em seu currículo 
vitorioso, duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos e mais cinco medalhas 
de ouro em Grand Prix. 

A Arena Verão Esportiva conta com iluminação especial, arquibancadas 
cobertas, palco, vestiário e sanitários. A Prefeitura de Caraguatatuba é 
responsável por manter a estrutura em atividade durante os dias da semana 
com campeonatos municipais de vôlei de praia, futebol de praia, futevôlei, entre 
outras modalidades. 



 

 

 

Todas as atividades realizadas durante a Arena Verão são gratuitas e abertas à 
participação de todos os interessados. 
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Time do ABC contrata quatro jogadores de Caraguá para a 
temporada 2020 do futebol americano 

 

 

Os jogadores do Caraguá Ghostship Football, Lucas Telles, Caio Guimarães, 
Lincoln Ruiz e Fábio Ribeiro Neto, vão reforçar a equipe do São Bernardo 
Avengers na temporada brasileira de 2020 do futebol americano no Estado de 
São Paulo e nacionalmente. 

 

 

Telles atua como “Defensive End” se posicionando nos cantos linha defensiva 
e tem a função de atacar o “Quarterback (passador, quem comanda as 
jogadas)”, no momento do ataque da equipe ao time adversário. O atleta já foi 
convocado para a Seleção Paulista de Futebol Americano Sub-19 e é 
considerado um jogador defensivo “casca grossa” na posição em campo. 



 

 

 

Com a contratação de Caio Guimarães, o SB Abengers adquire um “Tight End” 
e “Kicker” (chutador). O tigh end é responsável bloquear para o “Running Back” 
(corredor) e para o quarterback que esteja carregando a bola ou se preparando 
para passá-la, fazer recepções de passes do quarterback e ajudar a manter o 
pocket (formação ofensiva para proteger o quarterback) assistindo os homens 
de linha no bloqueio durante os lances de passe. Como kicker, Caio pode 
decidir uma partida com um chute preciso no gol. 

Lincoln Ruiz atua como “Wide Receiver” (receptor). Lincoln recebe a bola do 
quarterbacker e parte para o “Touchdown”, pontuação máxima no futebol 
americano, equivalente a seis pontos. Ruiz iniciou no esporte como running 
back em 2014. 

Fábio Ribeiro Neto ou simplesmente “Fabinho” também se desdobrará em duas 
posições no SB Avengers, running back e Slot Receiver. O slot é um recebedor 
utilizado para percursos mais curtos, que precisam ser feitos com maior 
velocidade. 

Em 2017, o Caraguá Ghost Ship foi campeão da Pick Six Cup de Futebol 
Americano, após vencer o B.P.S na final por 21 a 8 na final, no Centro 
Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia, em 
Caraguatatuba. O Caraguá Football conta com o apoio da Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, nas 
competições ao longo do ano. 
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Vídeo: Policia Ambiental usa drone para fiscalizar danos 
ambientais no Litoral Norte 

 

 

A Polícia Ambiental, durante a “Operação Verão”, utilizando um drone, 
conhecido como “dronepol”, está fiscalizando áreas no Litoral Norte onde 
ocorrem desmatamento da flora nativa e outras degradações ambientais, 
devido ao crescimento desordenado e invasões de áreas de mata atlântica. 

 

 

Utilizando o instrumento foi realizada fiscalização ambiental no bairro Canta 
Galo, município de Caraguatatuba, local alvo de diversas denúncias de 
desmatamento, bem como encontra-se embargada judicialmente pelo 
Ministério Público do Estado. 



 

 

 

Com a utilização da nova ferramenta (drone), foi possível visualizar duas 
intervenções recentes na vegetação, com o apoio de outra viatura ambiental 
foram elaborados 5 autos de infração ambiental com fulcro nos art. 49, 53 e 75 
da Resolução SMA nº 48/14. 

 

 

Foi constatado corte de cinco exemplares arbóreos nativos isolados, dois 
descumprimentos de embargo de área/atividade e o impedimento da 
regeneração natural, totalizando 0,188 ha de área autuada e multa de R$ 
44.300,00. 

A ocorrência foi apresentada no DP pelo cometimento dos crimes ambientais 
tipificados pelos art. 38-a e 48 da lei federal 9605/98 e o art. 330 do CP. 
Denúncias podem ser feitas pelo telefone (12)3886-2200 
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Prefeitura vai revitalizar a Praça Diógenes Ribeiro de Lima, uma 
das mais tradicionais de Caraguá 

 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou na tarde de quinta-feira 
(16), a ordem de serviço para o início das obras de revitalização das praças 
Diógenes Ribeiro de Lima (Centro) e Antônio Fachini (Martim de Sá). 

A revitalização da Praça Diógenes Ribeiro de Lima, conhecida como Praça do 
Artesão, prevê a construção de 90 quiosques fixos e 10 locais reservados para 
expositores eventuais, que ficarão em um deck separado para visitantes ou 
envolvidos em projetos sociais. 

O projeto também compreende a reforma e ampliação do banheiro público, do 
espaço do Programa “Acessa SP”, implantação de lixeiras do Programa de 
Coleta Seletiva, além de melhorias na iluminação interna da praça. 

 
Segundo a Secretaria de Obras Públicas, nos próximos dias o espaço será 
totalmente fechado com tapumes para que o empreendimento seja realizado 



 

 

 

com segurança, já que o local recebe a circulação de centenas de pessoas 
diariamente. 

Os artesãos que trabalham no local serão transferidos para a Praça Tom 
Ferreira, onde será instalada uma tenda com iluminação. Os próprios artesãos 
decidiram pela transferência enquanto aguardam as obras de revitalização. A 
praça compreende uma área total de mais de 11 mil m². 

Além da Praça Diógenes Ribeiro de Lima (Centro), o prefeito assinou a ordem 
de serviço para as obras de revitalização da Praça Antônio Fachini, na Martim 
de Sá. O local será totalmente reformado 

“São espaços muito visitados e que precisam ser valorizados e respeitados. As 
obras beneficiarão os próprios artesãos que há anos esperam por esta 
mudança”, destacou o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

As obras de revitalização da Praça Diógenes Ribeiro de Lima e Antônio Fachini 
fazem parte de um pacote com verbas liberadas por meio de convênio entre a 
Prefeitura de Caraguatatuba e o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias (DADE), órgão da Secretaria de Turismo do Estado. 

Foram liberados cerca de R$ 5 milhões para Caraguatatuba e o pacote prevê 
ainda obras de reforma e ampliação do o píer do Camaroeiro. Essa obra está 
em fase final de licitação. 
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Rotary faz entrega de equipamentos para a maternidade de 
Caraguá 

 

 

O Rotary Club de Caraguatatuba Poiares em parceria com o Distrito 4571 de 
Rotary International, entregam para a UTI Neonatal da Maternidade da Casa de 
Saúde Stella Maris em Caraguatatuba novos equipamentos. Foram doados: 
quatro Incubadoras Neonatal Estacionária, dois Berços Aquecidos de UTI 
Neonatal e sete Bombas de Infusão de Seringa. Os investimentos totalizaram 
R$ 199.900,00 e foram adquiridos com recursos provenientes do Subsídio 
Global aprovado pela Fundação Rotária, conforme projeto apresentado à 
Fundação Rotária pelo clube. 

 

 



 

 

 

A maternidade da Casa de Saúde Stella Maris em Caraguatatuba é o “hospital 
de referência no atendimento materno-infantil” para as quatro cidades praianas 
e até mesmo, para algumas outras cidades da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba, conforme informa a Diretora Administrativa, Sra. Tatiane Santos. 

A entrega dos equipamentos foi feita no dia 14 por uma comitiva do Rotary 
Club de Caraguatatuba Poiares, que contou com as presenças da presidente 
Alessandra Aparecida Ferreira Antunes, de Dante Bachi Junior), que lideraram 
o projeto, e ainda, pelos associados do Rotary Club de Caraguatatuba, Gov. 
Distrital de Rotary International, Augusto Antunes Corrêa Filho (2001 – 2002), e 
do Rotary Club de Ubatuba, Dr. Juscelino Mendes de Almeida Neto (Pediatra), 
o Governador do Distrito 4571 do Rotary International, GD João Weslley Trigo 
Lage visitou em 14 de janeiro de 2020 a Casa de Saúde Stella Maris em 
Caraguatatuba/SP. 

 

 

Atualmente os atendimentos da maternidade atingem uma média de 170 
partos/mês, dos quais, em média 23 partos são prematuros, resultando uma 
taxa de ocupação da UTI Neonatal de 80,65% ao mês com permanência de 10 
dias em média por internação”. 

A Sra. Tatiane Santos, enfatizou a importância e os benefícios dos novos 
equipamentos, e agradeceu ao Rotary o apoio. “Para manter este serviço, 
atualmente ofertado à população e garantir a segurança dos pacientes da 
maternidade, especialmente os prematuros, foi verificada a necessidade da 
substituição dos equipamentos antigos, dando origem ao “Programa 
Renascer”, que visa atualizar os equipamentos por novos com melhor 
tecnologia, procurando diminuir os impactos negativos em decorrência das 
excessivas interrupções para reparos e manutenções” e, conclui “A aquisição 
de novos equipamentos, repercutirá positivamente no modelo humanizado de 
atendimento na UTI Neonatal”, disse . 
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Polícia Rodoviária apreende 1,8 quilos de cocaína na Tamoios 

 

 

Na noite deste sábado(18), a Polícia Rodoviária apreendeu uma carga de 
cocaína que tinha como destino a cidade de Caraguatatuba. Dois homens 
foram presos. 

A apreensão ocorreu por volta das 20 horas,no km 22 da rodovia, durante 
operação realizada no município de Jambeiro. 

Os policiais abordaram um veículo VW Parati, de cor cinza, e durante vistoria 
localizaram 2.500 papelotes de cocaína, cerca de 1,8 da droga, que estavam 
escondidos dentro de uma caixa de som no porta malas e sob o banco traseiro 
do veículo. Foi encontrada também uma pequena porção de crack. 

O condutor informou que estava levando a droga de São José dos Campos 
para Caraguatatuba. O motorista e o passageiro do veículo abordado 
permaneceram a disposição da justiça. 
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Prefeitura de Caraguá faz manutenção na ponte do 
Juqueriquerê, um dos patrimônios arquitetônicos da cidade 

 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba está fazendo uma manutenção na ponte sobre o 
rio Juqueriquerê, no bairro do Porto Novo, na região sul da cidade. A estrutura 
está passando por pinturas. Devido à manutenção o tráfego de veículos no 
local está sendo feito em meia pista. A ponte em arcos é uma das principais 
atrações arquitetônicas da cidade. 

A ponte em arcos, construída na década de 30, é uma das duas ainda 
existentes no estado de São Paulo, segundo o DER. Uma ponte no mesmo 
modelo existe em Cachoeira Paulista. A ponte com quarenta metros de 
comprimento por oito metros de altura (arcos) é considerada uma verdadeira 
obra de arte pela engenharia. Naquela época, pontes com arcos, eram 
necessárias para dar sustentação a grandes vãos como era o caso do rio 
Juqueriquerê. Antes da construção da ponte, moradores, animais e carros 
eram transportados por chatas de madeira. 



 

 

 

 

 

A ponte de arcos cruza o rio Juqueriquerê que é o maior rio navegável do 
Litoral Norte. É formado pelo encontro dos rios Pirassununga e Camburu e tem 
13 quilômetros de extensão entre sua nascente e a foz na praia da Flexeiras, 
onde deságua. Tem profundidade que varia de 2,10 a 1,30 metros. Em sua foz, 
bastante assoreada, em períodos de maré baixa, sua profundidade chega a 
atingir 30 centímetros. Possui manguezais e rica flora e fauna. 

 

 

Fiscalização 

Fiscais da Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba vistoriaram, na última 
quinta-feira (16), um trecho de aproximadamente 15 quilômetros do Rio 
Juqueriquerê, região sul do município com o objetivo de identificar possíveis 
pontos de ligações irregulares de esgoto. Os locais onde foram constatados 
algum tipo de despejo serão notificados para que apresentem defesa. 

De acordo com o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, a preocupação da 
Prefeitura de Caraguatatuba é com a proteção ecológica do rio e a 
balneabilidade das praias, uma vez que o Juqueriquerê é o principal rio 
navegável da cidade, tem casas, comércio, marinas, pousadas, clubes ao seu 
redor e deságua no mar. 



 

 

 

Ainda conforme ele, devem ser emitidas 15 notificações iniciais para que os 
responsáveis façam suas ligações junto à rede coletora de esgoto que já existe 
no entorno. 

Segundo o fiscal de Posturas, Alex Catapani, a multa por despejo irregular é de 
R$ 1.117. As correções devem ser feitas de forma imediata, caso contrário, os 
responsáveis serão autuados. “Lembrando que novas vistorias serão 
realizadas”. 
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Arena Verão Esportiva terá desafio 3x3 com feras do vôlei 

nacional em Caraguá 

 

A Arena Verão Esportiva terá mais um final de semana de atividades em 
Caraguatatuba. Neste domingo (19/01), às 10h, será realizado o Desafio 3x3 
de Vôlei de Praia no espaço montado na praia do Indaiá. São diversos 
medalhistas olímpicos que estarão nas areias de Caraguatatuba e entre os 
nomes confirmados estão: Serginho, Murilo, William, Kalé e Jaqueline. 

A disputa 3x3 vai levar o público presente ao delírio com o verdadeiro show 
programado pelos astros da modalidade nacional.  Serginho, um dos mais 
queridos jogadores do país tem em seu currículo, entre outros títulos, sete 
medalhas de ouro da Liga Mundial de Vôlei e mais duas medalhas de ouro em 
Jogos Olímpicos. Murilo foi seis vezes campeão da Liga Mundial e tem ainda 
duas medalhas de prata em Jogos Olímpicos. 

Também confirmado na disputa, William é levantador e um dos destaques da 
modalidade no país. O jogador tem em seu currículo a medalha de ouro nos 
Jogos Olímpicos de 2016, além de duas medalhas de prata sendo elas na Liga 
Mundial e no Campeonato Mundial. 

Jaqueline é outra grande estrela que estará presente no evento. Principal 
jogadora do Vôlei Osasco, é considerada uma das melhores atletas da 
modalidade em toda a história, tendo em seu currículo vitorioso, duas 
medalhas de ouro em Jogos Olímpicos e mais cinco medalhas de ouro em 
Grand Prix. 



 

 

 

A Arena Verão Esportiva conta com iluminação especial, arquibancadas 
cobertas, palco, vestiário e sanitários. A Prefeitura de Caraguatatuba é 
responsável por manter a estrutura em atividade durante os dias da semana 
com campeonatos municipais de vôlei de praia, futebol de praia, futevôlei, entre 
outras modalidades. Todas as atividades realizadas durante a Arena Verão são 
gratuitas e abertas à participação de todos os interessados. 
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Em busca de caminhão furtado, Polícia Civil "estoura" 

desmanche em Caraguá 

 

Policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) do 1º Distrito Policial do Porto 
Novo “estouraram”, na tarde desta sexta-feira (17), um desmanche de veículos 
furtados no Bairro do Pegorelli, em Caraguatatuba. 

A localização do desmanche foi possível devido a chegada de um caminhão 
furtado na mesma madrugada na cidade de Guarulhos. O detalhe é que o 
veículo possuía rastreador. 

Com as informações, os policiais foram ao local, onde encontraram diversos 
motores de caminhões e peças já cortadas, de origem desconhecida. 

O desmanche ficava na Rua Carreador da Enseada, já no bairro do Pegorelli. 
Dois homens foram presos por receptação e adulteração de sinal identificador 
de veículos. 



 

 

 

 

Caminhão furtado em Guarulhos foi localizado em desmanche em Caraguá 
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Aguilar Júnior assina ordem de serviço para início das obras 

das Praças Diógenes Ribeiro e Antônio Fachini 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou na tarde de quinta-feira 
(16), a ordem de serviço para o início das obras de revitalização da Praça 
Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro e Antônio Fachini, na Martim de Sá. 

A revitalização da Praça Diógenes Ribeiro de Lima, conhecida como Praça do 
Artesão, prevê a construção de 90 quiosques fixos e 10 locais reservados para 
expositores eventuais, que ficarão em um deck separado para visitantes ou 
envolvidos em projetos sociais. 

O projeto também compreende a reforma e ampliação do banheiro público, do 
espaço do Programa “Acessa SP”, implantação de lixeiras do Programa de 
Coleta Seletiva, além de melhorias na iluminação interna da praça. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, nos próximos dias o espaço será 
totalmente fechado com tapumes para que o empreendimento seja realizado 
com segurança, já que o local recebe a circulação de centenas de pessoas 
diariamente. 

Os artesãos que trabalham no local serão transferidos para a Praça Tom 
Ferreira, onde será instalada uma tenda com iluminação. Os próprios artesãos 
decidiram pela transferência enquanto aguardam as obras de revitalização. A 
praça compreende uma área total de mais de 11 mil m². 



 

 

 

Além da Praça Diógenes Ribeiro de Lima (Centro), o prefeito assinou a ordem 
de serviço para as obras de revitalização da Praça Antônio Fachini, na Martim 
de Sá. O local será totalmente reformado 

“São espaços muito visitados e que precisam ser valorizados e respeitados. As 
obras beneficiarão os próprios artesãos que há anos esperam por esta mudança”, 
destacou o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

As obras de revitalização da Praça Diógenes Ribeiro de Lima e Antônio Fachini 
fazem parte de um pacote com verbas liberadas por meio de convênio entre a 
Prefeitura de Caraguatatuba e o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias (DADE), órgão da Secretaria de Turismo do Estado. 

Foram liberados cerca de R$ 5 milhões para Caraguatatuba e o pacote prevê 
ainda obras de reforma e ampliação do o píer do Camaroeiro. Essa obra está em 
fase final de licitação. 

 

Maquete da Praça Antônio Fachini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 19/01/2020 

Editoria: Polícia 

Veículo: Radar Litoral 

 

PM recupera duas motos furtadas durante operações em 

Caraguá 

 

A Polícia Militar recuperou, na noite de sábado (18/1), duas motos que tinham 

sido furtadas em Caraguatatuba. A primeira foi no bairro Jaraguazinho, onde 

dois indivíduos estavam numa moto preta em atitude de suspeita. Na 

abordagem foi constatado se tratar de produto de furto. A outra moto foi 

recuperada em operação no Travessão, na zona sul da cidade. 

Na operação realizada no Jaraguazinho, um homem foi preso e um menor 

apreendido. Já durante o patrulhamento da PM na zona sul, os indivíduos 

iniciaram a fuga por dentro de uma marina e um deles foi capturado. As motos 

serão devolvidas aos proprietários. 
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Polícia Militar 

Adolescente é apreendido com mais de 200 papelotes de 

cocaína, crack e maconha no Sumaré 

 

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar, no último domingo (19/1), 

no bairro Sumaré, em Caraguatatuba, pelo crime de tráfico de drogas. Ele 

estava com 229 papelotes de cocaína, 90 pedras de crack e 45 buchas de 

maconha. 
Policiais militares realizavam operação saturação no bairro, quando 
perceberam o menor em atitude suspeita. O jovem ainda tentou fugir, mas foi 
rapidamente capturado. Ele foi levado para a delegacia e permaneceu à 
disposição da justiça.  

Procurado da justiça 

Ainda no fim de semana, um procurado da justiça foi preso em Caraguatatuba. 
Ele é condenado por roubo e estava foragido de presídio de Salvador (BA) 
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Caraguatatuba recebe Desafio de Vôlei com medalhistas 
olímpicos na Arena Verão 

 

São diversos medalhistas olímpicos que estarão nas areias de Caraguatatuba 

e entre os nomes confirmados estão: Serginho, Murilo, William, Kalé e 

Jaqueline. 

 

 

 
A Arena Verão Esportiva terá mais um final de semana de atividades em 

Caraguatatuba. Neste domingo (19/01), às 10h, ocorre o Desafio 3×3 de Vôlei 

de Praia no espaço montado na praia do Indaiá. 

A disputa 3×3 vai levar o público presente ao delírio com o verdadeiro show 

programado pelos astros da modalidade nacional. São diversos medalhistas 

olímpicos que estarão nas areias de Caraguatatuba e entre os nomes 

confirmados estão: Serginho, Murilo, William, Kalé e Jaqueline. 

Serginho, um dos mais queridos jogadores do país tem em seu currículo, entre 

outros títulos, sete medalhas de ouro da Liga Mundial de Vôlei e mais duas 

medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Murilo foi seis vezes campeão da Liga 

Mundial e tem ainda duas medalhas de prata em Jogos Olímpicos. 

Também confirmado na disputa, William é levantador e um dos destaques da 

modalidade no país. O jogador tem em seu currículo a medalha de ouro nos 

Jogos Olímpicos de 2016, além de duas medalhas de prata sendo elas na Liga 

Mundial e no Campeonato Mundial. Jaqueline é outra grande estrela que estará 

presente no evento. Principal jogadora do Vôlei Osasco, é considerada uma 

das melhores atletas da modalidade em toda a história, tendo em seu currículo 

vitorioso, duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos e mais cinco medalhas 

de ouro em Grand Prix. 

A Arena Verão Esportiva conta com iluminação especial, arquibancadas 

cobertas, palco, vestiário e sanitários. A Prefeitura de Caraguatatuba é 



 

 

 

responsável por manter a estrutura em atividade durante os dias da semana 

com campeonatos municipais de vôlei de praia, futebol de praia, futevôlei, entre 

outras modalidades. 

Todas as atividades realizadas durante a Arena Verão são gratuitas e abertas à 

participação de todos os interessados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 17/01/2020 

Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal Costa Azul 

 

Prefeito de Caraguá assina ordem de serviço para início das 
obras das Praças Diógenes Ribeiro e Antônio Fachini 

 

As obras fazem parte de um pacote com verbas liberadas por meio de 

convênio entre a Prefeitura de Caraguatatuba e o Departamento de Apoio ao 

Desenvolvimento das Estâncias (DADE). 

  

 
  

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou na tarde de quinta-feira 

(16/01), a ordem de serviço para o início das obras de revitalização da Praça 

Diógenes Ribeiro de Lima (Centro) e Antônio Fachini (Martim de Sá). 

A revitalização da Praça Diógenes Ribeiro de Lima, conhecida como Praça do 

Artesão, prevê a construção de 90 quiosques fixos e 10 locais reservados para 

expositores eventuais, que ficarão em um deck separado para visitantes ou 

envolvidos em projetos sociais. 

O projeto também compreende a reforma e ampliação do banheiro público, do 

espaço do Programa “Acessa SP”, implantação de lixeiras do Programa de 

Coleta Seletiva, além de melhorias na iluminação interna da praça. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, nos próximos dias o espaço será 

totalmente fechado com tapumes para que o empreendimento seja realizado 



 

 

 

com segurança, já que o local recebe a circulação de centenas de pessoas 

diariamente. 

Os artesãos que trabalham no local serão transferidos para a Praça Tom 

Ferreira, onde será instalada uma tenda com iluminação. Os próprios artesãos 

decidiram pela transferência enquanto aguardam as obras de revitalização. A 

praça compreende uma área total de mais de 11 mil m². 

Além da Praça Diógenes Ribeiro de Lima (Centro), o prefeito assinou a ordem 

de serviço para as obras de revitalização da Praça Antônio Fachini, na Martim 

de Sá. O local será totalmente reformado 

“São espaços muito visitados e que precisam ser valorizados e respeitados. As 

obras beneficiarão os próprios artesãos que há anos esperam por esta 

mudança”, destacou o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

As obras de revitalização da Praça Diógenes Ribeiro de Lima e Antônio Fachini 

fazem parte de um pacote com verbas liberadas por meio de convênio entre a 

Prefeitura de Caraguatatuba e o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento 

das Estâncias (DADE), órgão da Secretaria de Turismo do Estado. 

Foram liberados cerca de R$ 5 milhões para Caraguatatuba e o pacote prevê 

ainda obras de reforma e ampliação do o píer do Camaroeiro. Essa obra está 

em fase final de licitação. 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza fiscalização no Rio 

Juqueriquerê 

 
Os locais onde foram constatados algum tipo de despejo serão notificados para 
que apresentem defesa. (Foto: Cláudio Gomes/PMC) 
 
Fiscais da Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba vistoriaram, nesta 
quinta-feira (16/01), um trecho de aproximadamente 15 quilômetros do Rio 
Juqueriquerê, região sul do município com o objetivo de identificar possíveis 
pontos de ligações irregulares de esgoto. Os locais onde foram constatados 
algum tipo de despejo serão notificados para que apresentem defesa. 

De acordo com o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, a preocupação da 
Prefeitura de Caraguatatuba é com a proteção ecológica do rio e a 
balneabilidade das praias, uma vez que o Juqueriquerê é o principal rio 
navegável da cidade, tem casas, comércio, marinas, pousadas, clubes ao seu 
redor e deságua no mar. 

Ainda conforme ele, devem ser emitidas 15 notificações iniciais para que os 
responsáveis façam suas ligações junto à rede coletora de esgoto que já existe 
no entorno. 

Segundo o fiscal de Posturas, Alex Catapani, a multa por despejo irregular é de 
R$ 1.117. As correções devem ser feitas de forma imediata, caso contrário, os 
responsáveis serão autuados. “Lembrando que novas vistorias serão 
realizadas”. 
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Caraguá: Nova tubulação de drenagem é instalada no Pegorelli 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba investe para melhorar o escoamento das águas 
das chuvas em toda a cidade, com o objetivo de prevenir enchentes. 

Nesta sexta-feira, a Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) instalou uma 
nova tubulação de drenagem na Avenida Circular, no bairro Pegorelli, 
localizado na região sul da cidade. 

Mais de 30 metros em tubos de 0.60 metros de diâmetro foram instalados, 
drenando as águas do bairro até o Rio Pegorelli. A nova rede de drenagem 
soma com as demais redes aumentando a vazão e capacidade de 
escoamento de águas pluviais. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para Bolsa 

Munícipe 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba continua com as inscrições para a Bolsa 
Munícipe, que disponibilizará bolsas de até 50% de desconto no valor da 
mensalidade de cursos de ensino superior credenciados pela administração. As 
inscrições seguem até 31 de janeiro. 

Podem se inscrever moradores de Caraguatatuba com renda familiar mensal 
“per capita” de até três salários mínimos. Além disso, o interessado deverá ter 
cursado todo o ensino médio na rede pública ou deverá comprovar a condição 
de bolsista, caso tenha cursado no ensino privado. 

O candidato à bolsa não pode possuir antecedentes criminais, deve ser 
residente do município há pelo menos cinco anos, estar devidamente 
matriculado em alguma instituição de ensino superior conveniada a prefeitura e 
prestar gratuitamente serviços sociais à municipalidade, além de outros 
requisitos. Serão priorizados os candidatos mais carentes. 

A Prefeitura de Caraguatatuba alerta que caberá ao aluno bolsista arcar com o 
pagamento dos valores referentes às matrículas. Alunos que são beneficiários 
de outros programas de bolsa de estudos, seja ele federal ou estadual, não 
poderão inscrever-se para este programa municipal. Além disso, caso o aluno 
já tenha descontos na instituição, o desconto do Bolsa Munícipe não é 
cumulativo. 

Para mais informações em relação ao programa, incluindo relação de 
documentos necessários, acesse o link https://tinyurl.com/s9uhd3a. Os pedidos 
devem ser protocolizados no Setor de Protocolo no Paço Municipal e uma 
comissão analisará todos os pedidos. 
O programa “Bolsa de Estudo para Munícipe” é uma lei municipal de 2006 
(1338/06) e foi regulamentada pelo decreto n° 809, de 30 de novembro de 2017 
pelo prefeito Aguilar Junior. 

https://tinyurl.com/s9uhd3a
http://www.portalcaicara.com.br/wp-content/uploads/2020/01/caragu%C3%A1.jpg
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Rastreador auxilia Polícia Civil a descobrir desmanche de 

caminhões roubados 

Dupla ia até Guarulhos buscar e desmanchava no Pegorelly 

 

 

 
O roubo de um caminhão Mercedes, de cor azul e equipado com rastreador, 
possibilitou que policiais do 1º Distrito Policial de Caraguatatuba descobrissem 
um desmanche de caminhões na Rua Carreador da Enseada, no bairro 
Pegorelly, região sul de Caraguatatuba. 

O veículo foi furtado na madrugada desta sexta-feira (17) na cidade de 
Guarulhos (SP). Feito o rastreamento, a Polícia Civil localizou o caminhão no 
desmanche, além de diversos motores de caminhões e barcos e peças já 
cortadas. 

Duas pessoas, de aproximadamente 30 anos, foram presas por receptação. 

“Levantamos que o local era usado para desmanche já há aproximadamente 
10 meses”, informou o investigador de Polícia Sato,responsável pelo caso. 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/WhatsApp-Image-2020-01-18-at-00.47.03.jpeg
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Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza despejo de esgoto 

irregular no Rio Juqueriquerê 

 

A multa por despejo irregular de esgoto é de R$ 1.117 

 

 
Fiscais da Secretaria de Urbanismo de Caraguatatuba vistoriaram, nesta 
quinta-feira (16/01), um trecho de aproximadamente 15 quilômetros do Rio 
Juqueriquerê, região sul do município com o objetivo de identificar possíveis 
pontos de ligações irregulares de esgoto. Os locais onde foram constatados 
algum tipo de despejo serão notificados para que apresentem defesa. 

De acordo com o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, a preocupação da 
Prefeitura de Caraguatatuba é com a proteção ecológica do rio e 
a balneabilidade das praias, uma vez que o Juqueriquerê é o principal rio 
navegável da cidade, tem casas, comércio, marinas, pousadas, clubes ao seu 
redor e deságua no mar. 

  

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/1-Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-Juqueriquer%C3%AA-2.jpg


 

 

 

Ainda conforme ele, devem ser emitidas 15 
notificações iniciais para que os responsáveis 
façam suas ligações junto à rede coletora de 
esgoto que já existe no entorno. 

Segundo o fiscal de Posturas, Alex 
Catapani, a multa por despejo irregular é de 
R$ 1.117. As correções devem ser feitas de 
forma imediata, caso contrário, 
os responsáveis serão autuados. “Lembrando 
que novas vistorias serão realizadas”. 
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Circuito Litoral Norte quer lançar marca em Feira de Turismo 

de Portugal 

BTL recebe agentes e operadores de turismo de mais de 30 países europeus e 

do mundo 

 

 
A criação de uma marca e vídeo institucional que identifique a região como 
destino de praia do Litoral Norte para o mundo. Este foi o principal objetivo de 
uma reunião realizada na última quarta-feira (15) entre o secretário de Turismo 
de Estado, Vinicíus Lummertz e secretários de Turismo das cidades que 
compõe do Circuito Litoral Norte. 

O objetivo é que essa marca seja lançada já em março na Bolsa de Turismo de 
Lisboa (BTL), feira do segmento que será realizada de 10 a 14 em 
Portugal e recebe agentes e operadores de turismo de mais de 30 países 
europeus e do mundo. 

Importante destacar que nas cidades que compõem o Circuito Litoral Norte – 
Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba – o turista dispõe 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/1-5.jpeg


 

 

 

de boa rede hoteleira, gastronomia e comércio variado, e a hospitalidade do 
povo caiçara que é marcante. 

“Foi um encontro muito produtivo e o Estado está empenhado na 
divulgação das atrações de ecoturismo, praia e sol da North Coast para o 
mundo”, explica o secretário de Turismo de Caraguatatuba, Rodrigo Tavano. 

Ele reforça que esta é uma oportunidade ímpar para o Litoral Norte e que 
vai fortalecer muito o turismo da região que cresceu demais e tem tudo para 
dar um boom para a geração de emprego e renda. “A previsão do Estado é que 
o crescimento no turismo gire em torno de 6% este ano e essa marca será 
utilizada em todas as feiras que o Circuito Litoral Norte e Estado forem 
participar e o prefeito Aguilar Junior pediu empenho total para viabilizar o nome 
de Caraguatatuba”, reforça Tavano. 

Para o secretário de Turismo do Estado, “o momento de divulgação da marca é 
ímpar, pois além do aumento de voos nos aeroportos de Guarulhos, Campinas 
e Congonhas, realizados principalmente no último semestre, a região será 
beneficiada com grandes obras de infraestrutura, como o término da ampliação 
da Rodovia Tamoios”, comenta Vinicius Lummertz. 

O presidente do consórcio que integra o Circuito Litoral Norte, Felipe Augusto, 
prefeito de São Sebastião, informou que fará todo o esforço para incluir o litoral 
norte paulista no mapa do turismo mundial. 

Durante a reunião, o secretário Executivo do Consórcio, Gustavo Monteiro, 
apresentou algumas das ações que estão sendo desenvolvidas, como o 
Observatório do Turismo, que já está disponibilizando pesquisas e inteligência 
de mercado com o comportamento do setor e Famtours internacionais com 
Canadá e Alemanha. 
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Prefeitura de Caraguatatuba dá início às reformas das Praças 

Diógenes Ribeiro e Antônio Fachini 

 

A Praça do Artesão prevê a construção de 90 quiosques fixos e 10 locais 

reservados para expositores eventuais 

 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou a ordem de serviço para o 
início das obras de revitalização da Praça Diógenes Ribeiro de Lima (Centro) e 
Antônio Fachini (Martim de Sá). 

A revitalização da Praça Diógenes Ribeiro de Lima, conhecida como Praça do 
Artesão, prevê a construção de 90 quiosques fixos e 10 locais reservados para 
expositores eventuais, que ficarão em um deck separado para visitantes ou 
envolvidos em projetos sociais. 

O projeto também compreende a 
reforma e ampliação do banheiro 
público, do espaço do Programa 
“Acessa SP”, implantação de 
lixeiras do Programa de Coleta 
Seletiva, além de melhorias na 
iluminação interna da praça. 

Segundo a Secretaria de Obras 
Públicas, nos próximos dias o 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/Di%C3%B3genes_04.jpg


 

 

 

espaço será totalmente fechado com tapumes para que o empreendimento 
seja realizado com segurança, já que o local recebe a circulação de centenas 
de pessoas diariamente. 

Os artesãos que trabalham no local serão transferidos para a Praça Ton 
Ferreira, onde será instalada uma tenda com iluminação. Os próprios artesãos 
decidiram pela transferência enquanto aguardam as obras de revitalização. A 
praça compreende uma área total de mais de 11 mil m². 

Além da Praça Diógenes Ribeiro de Lima (Centro), o prefeito assinou a ordem 
de serviço para as obras de revitalização da Praça Antônio Fachini, na Martim 
de Sá. O local será totalmente reformado 

“São espaços muito visitados e que precisam ser valorizados e respeitados. As 
obras beneficiarão os próprios artesãos que há anos esperam por esta 
mudança”, destacou o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

As obras de revitalização da Praça Diógenes Ribeiro de Lima e Antônio Fachini 
fazem parte de um pacote com verbas liberadas por meio de convênio entre a 
Prefeitura de Caraguatatuba e o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias (DADE), órgão da Secretaria de Turismo do Estado. 

Foram liberados cerca de R$ 5 milhões para Caraguatatuba e o pacote prevê 
ainda obras de reforma e ampliação do o píer do Camaroeiro. Essa obra está 
em fase final de licitação. 
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Time do ABC contrata jogadores do Caraguá Football para 

temporada de 2020 

 

O Caraguá Ghostship Football enfrenta o Taubaté Big Donkeys no próximo dia 

9 de fevereiro 

 

 
Os jogadores do Caraguá Ghostship Football, Lucas Telles, Caio Guimarães, 
Lincoln Ruiz e Fábio Ribeiro Neto vão reforçar a equipe do São Bernardo 
Avengers na temporada brasileira de 2020 do futebol americano no Estado de 
São Paulo e nacionalmente. 

Telles atua como “Defensive End” se posicionando nos cantos linha defensiva 
e tem a função de atacar o “Quarterback (passador, quem comanda as 
jogadas)” no momento do ataque da equipe ao time adversário. O atleta já foi 
convocado para a Seleção Paulista de Futebol Americano Sub-19 e é 
considerado um jogador defensivo “casca grossa” na posição em campo. 

Com a contratação de Caio Guimarães, o SB Abengers adquire um “Tight End” 
e “Kicker” (chutador). O Tigh End é responsável de bloquear para o “Running 
Back” (corredor) e para o quarterback que esteja carregando a bola ou se 
preparando para passá-la, fazer recepções de passes do quarterback e ajudar 
a manter o pocket (formação ofensiva para proteger o quarterback) assistindo 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/DSC_0338-01.jpeg


 

 

 

os homens de linha no bloqueio durante os lances de passe. Como kicker, Caio 
pode decidir uma partida com um chute preciso no gol. 

Lincoln Ruiz atua como “Wide Receiver” (receptor). Lincoln recebe a bola do 
quarterbacker e parte para o “Touchdown”, pontuação máxima no futebol 
americano, equivalente a seis pontos. Ruiz iniciou no esporte como running 
back em 2014. 

Fábio Ribeiro Neto ou simplesmente “Fabinho”, também se desdobrará em 
duas posições no SB Avengers, running back e Slot Receiver. O slot é um 
recebedor utilizado para percursos mais curtos, que precisam ser feitos com 
maior velocidade. 

Amistoso 

A equipe do Caraguá Ghostship Football enfrenta o Taubaté Big Donkeys no 
próximo dia 9 de fevereiro, às 10h, no Campo da CTI, em Taubaté.  O jogo 
amistoso serve de preparação para a disputa da São Paulo Football League 
Série Prata, no 1º semestre de 2020.  O time é comandado pelo Head Coach 
(técnico) Omar Hadurra Orra Jr. 

 

Em 2017, o Caraguá Ghost Ship foi campeão da Pick Six Cup de Futebol 
Americano, após vencer o B.P.S na final por 21 a 8 na final, no Centro 
Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia, em 
Caraguatatuba. 



 

 

 

O Caraguá Football conta com o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de Esportes e Recreação, nas competições ao longo do 
ano. 
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Dupla é presa em desmanche clandestino de caminhões em 

Caraguatatuba, SP 

 

Segundo Polícia Civil, eles foram encontrados depois que uma empresa que 

teve o veículo furtado em Guarulhos (SP) rastreou a localização do caminhão. 

 

Dupla é presa em desmanche clandestino de caminhões em Caraguatatuba — 
Foto: Divulgação/ Polícia Civil 

Dois homens foram presos em um desmanche clandestino de caminhões em 
Caraguatatuba (SP) nesta sexta-feira (17). 
De acordo com a Polícia Civil, eles foram encontrados depois que uma 
empresa que teve o veículo furtado em Guarulhos (SP) rastreou a localização 
do caminhão. O desmanche funcionava em um terreno na rua Carreador da 
Enseada, no bairro Pegorelli. 
No local, além do veículo, foram encontradas diversas peças cortadas e 
motores. Donos de caminhões foram até o local e reconheceram partes dos 
veículos. Um dos homens já tinha passagem por roubo e por tráfico. Os dois 
foram presos por furto e receptação. 



 

 

 

 

Dupla é presa em desmanche clandestino de caminhões em Caraguatatuba — 
Foto: Divulgação/ Polícia Civil 

 

Local no bairro Pegorelli er ausado como desmanche clandestino de 
caminhões — Foto: Divulgação/ Polícia Civil 
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Motorista é preso com porções de cocaína e crack na Tamoios 

em Jambeiro, SP 

 

Segundo polícia, entorpecentes foram encontrados dentro de uma caixa de 

som no porta malas e embaixo do banco traseiro. 

 

Motorista é preso com porções de cocaína e maconha na Tamoios em 
Jambeiro — Foto: Divulgação/ Polícia Rodoviária Estadual 

Um motorista foi preso por tráfico de drogas na noite de sábado (18) na rodovia 
dos Tamoios (SP-99) em Jambeiro (SP). 
 
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, ele foi abordado em uma 
fiscalização na altura do Km 22 e no veículo que ele dirigia foram encontrados 
1,8 quilos de cocaína distribuídos em papelotes e 48 gramas de crack. 
 
Os entorpecentes foram encontrados dentro de uma caixa de som no porta 
malas e embaixo do banco traseiro. Ele confessou que levava a droga de São 
José dos Campos para Caraguatatuba. 
 
O veículo foi apreendido e o condutor e um passageiro que estava no veículo 
foram levados para a delegacia. 
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O Início do Fim chega ao seu Final 

 

Há cerca de dois anos o Blog Contra & Verso apontou que a gestão da ACE – 
Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba, através de seu 
Presidente, que assumia na época marcava o início do fim para a entidade. 
Uma Presidência que sequer foi notada e pouco percebida pela população 
chega ao seu final, para o alívio de muitos. 

Há 24 meses abordávamos que a ACE passou por várias fases; Os Idealistas 
que fundaram a entidade, os Empretecos que introduziram técnicas modernas 
e a tecnologia da Administração e o Início do Fim, que consolidou a reversão 
de todos os avanços, através de um Presidente despreparado e incapacitado 
para a função. 

Mais do que a incapacidade do Presidente que encerrou sua jornada em 9 de 
janeiro de 2020 está a condição de subserviência, de total obediência e não de 
parceria, junto ao Executivo Municipal, mostrando que o atual Presidente 
estava mais para proteger a atual gestão dos seus erros junto ao empresariado 
do que propriamente lutar pelo desenvolvimento da categoria. 

Sua introdução no posto mais alto da entidade representativa veio através de 
gestão política entre o grupo político dominante atual e a Maçonaria, que 
precisava manter o seu status junto aos principais institutos da Sociedade Civil 
Organizada. Ao mesmo tempo, por ser um grupo fechado, onde seus 
integrantes trocam de função a cada nova gestão, cabia a ele, infelizmente o 
ex-Presidente, a vez de assumir a Presidência, mesmo que suas passagens 
anteriores mal foram notadas ou eram percebidas. 

Seu entendimento sobre o Turismo e suas ideias para o seu crescimento 
mostraram de forma visível que sua capacidade passava longe do problema e 



 

 

 

de uma solução. Ainda na questão política é bom frisar que o ex-Presidente 
tem um filho no atual mandato, ocupando cargo de Secretário, o que mostra a 
intenção de blindar ambas as gestões quanto aos problemas e uma forma de 
resolvê-los. Nesta questão o que se mostrou mais visível foi a sua participação 
em eventos políticos e a filiação a um partido que faz parte do bloco de apoio 
ao atual Prefeito. 

Nestes dois anos o que se mostrou é que os comerciantes não tiveram 
problemas e muito menos razão para solucioná-los. Pouco se viu, por parte do 
Executivo ações fiscalizatórias contra ambulantes ilegais ou comércios 
irregulares, contrastando com a visão de Mercado Persa de barraquinhas e 
carrinhos espalhados principalmente pela praça central, vendendo todo tipo de 
frutas, verduras e legumes. Ações sociais como a Revista Interface mostraram-
se ineficazes na relação investimento/lucro e só foram mantidas por pura 
vaidade Presidencial. 

Outro ponto que sacramenta esta que se foi como uma das piores gestões da 
entidade está na divulgação dos principais índices. Solicitamos demanda para 
a diretoria, questionando o número de associados, propostas realizadas e fluxo 
de caixa e só obtivemos respostas vazias e genéricas, o que comprova um 
velho jargão jornalístico; “Quando se escondem respostas é porque algum 
problema existe!!!”. 

Como não há mal que sempre dure, este período obscuro e tempestuoso teve 
o seu encerramento. Agora é torcer que a gestão seguinte se sobressaia, 
retornando com o desenvolvimento da categoria e colocando a gestão anterior 
no arquivo que não precisa ser lembrado. 
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Preço da cesta básica sobe 9,24% no Litoral Norte em 

dezembro 

 
Feijão. Produto foi o que mais subiu de preço na cesta básica em 2019 
Foto: Rogério Marques/Arquivo OVALE 
 

Pesquisa do Centro Universitário Módulo mostra que, em um ano, valor da 

cesta de produtos alimentícios aumentou 10,5% 

O preço da cesta básica alimentar no Litoral Norte subiu 9,24% em dezembro 
de 2019 na comparação com novembro, segundo pesquisa do Centro 
Universitário Módulo. 

Foi o segundo aumento consecutivo no último trimestre do ano passado, 
depois de quatro meses de queda nos preços. Em novembro, o preço havia 
subido 8,7%. A cesta tem 13 produtos básicos de alimentação. 

O valor médio da cesta chegou a R$ 476,69 no Litoral Norte em dezembro, 
com R$ 476,92 em Caraguatatuba (+9,27% ante novembro) e R$ 476,46 em 
Ubatuba (+9,21%). 

Na comparação entre os meses de dezembro de 2019 e 2018, o preço da 
cesta básica subiu 10,57% no Litoral Norte --custava R$ 431,11 no último mês 
de 2018. 

Na mesma comparação, o valor subiu 12,20% em Caraguatatuba e 8,99%, em 
Ubatuba. 
“Os grandes vilões da cesta no Litoral Norte foram feijão (57,35%), carne 



 

 

 

bovina (43,62%) e banana (25,92%). O aumento no preço do feijão é 
consequência da redução da produção nacional”, informou a pesquisa. 

Na contramão, reduziram de preço o tomate (-44%), a farinha de trigo (-24%) e 
o café (-22%). 
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Adolescente foragido da Fundação Casa é detido por tráfico de 

drogas em Caraguá 

 

 

 

Durante a abordagem, o indivíduo informou que está foragido da Fundação 
Casa e a PM encontrou entorpecentes na sacola que ele havia dispensado. 
Não foi informada a quantidade de drogas. 
Foto: Divulgação/PM 

Um adolescente, que havia fugido da Fundação Casa, foi detido por tráfico de 
drogas durante a madrugada desta segunda-feira (20) em Caraguatatuba. 

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática, em 
patrulhamento pelo bairro Sumaré , avistou o adolescente que dispensou uma 
sacola ao perceber a presença dos policiais. 

Durante a abordagem, o indivíduo informou que está foragido da Fundação 
Casa e a PM encontrou entorpecentes na sacola que ele havia dispensado. 
Não foi informada a quantidade de drogas.  

O adolescente foi conduzido à delegacia e permaneceu à disposição da justiça. 
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Homem é preso com cocaína e crack na Tamoios 

 
foram encontrados 1,8 quilos e 48 gramas de crack dentro do veículo. 
Foto: Divulgação/PRF 

Um motorista foi preso por tráfico de drogas na rodovia dos Tamoios, em 
Jambeiro, na noite do último sábado (18). 

A PRF (Polícia Rodoviária Estadual) informou que o homem foi abordado em 
uma fiscalização na altura do Km 22 e foram encontrados 1,8 quilos e 48 
gramas de crack dentro do veículo. 

Após a abordagem, o homem confessou que levava a droga de São José dos 
Campos para Caraguatatuba. 

O homem e um passageiro que estava no veículo foram levados para a 
delegacia. 
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Demônios da Garoa e Chimarruts são atrações do 

Caraguatatuba Summer Festival neste final de semana 

 

 

A programação do Caraguatatuba Summer Festival 2020 continua a todo vapor 

com apresentações de artistas locais e cantores de renome nacional. 

Nesta quinta-feira (16/01) quem sobe ao palco é o artista Edinho Abdusom, a 

partir das 21h, no Massaguaçu. Já no Porto Novo, a apresentação é do 

cantor Daniel Pinheiro. 

Já na sexta-feira (17/01), a partir das 21h, a banda Choro Cinema Mudo realiza 

a abertura do show do grupo Demônios da Garoa, na Praça da Cultura, no 

Centro. 

A banda de samba, Demônios da Garoa foi fundada nos anos 70 e desde 

então faz sucesso nas rodas de bares e de sambas em todo Brasil. Atualmente 

conta com os integrantes Sérgio Rosa, Roberto Barbosa, Dedé Paraizo, Izael 

Caldeira e Ricardo Rosa. 

Para agitar o Caraguatatuba Summer Festival, a banda irá apresentar os seus 

maiores sucessos, como por exemplo, Trem das Onze, Saudosa Maloca, Prova 

de Carinho, Samba do Arnesto e muito mais! 



 

 

 

No bairro Massaguaçu, na sexta-feira, a apresentação fica por conta da cantora 

pop Monique Elly & Banda e no Porto Novo a atração é a banda local de 

rock DNA 012. 

Sábado e domingo 

A programação do Caraguatatuba Summer Festival continua no sábado 

(18/01) com a banda Acoustic Rock, na Praça da Cultura, no Centro. No Porto 

Novo, o show fica por conta da dupla sertaneja Tati & Vitor, e por fim, no 

Massaguaçu, será a vez da banda de sucesso no reggae nacional Chimarruts, 

com a abertura do grupo Tribo Caiçara. 

A banda de reggae Chimarruts foi formada no Rio Grande do Sul nos anos 

2000 e é formada por Rafa Machado, Nê, Diego Dutra, Vinícius Marques, 

Emerson Alemão, Sander Fróis e Rodrigo Maciel. 

Já no domingo (19/01) finalizando as atrações deste final de semana, o DJ 

Lukas Mendes se apresenta às 21h na Praça da Cultura, no Centro. 

O Caraguatatuba Summer Festival segue até 15 de fevereiro na Praça da 

Cultura, Porto Novo e Massaguaçu com shows todos gratuitos. 

Entre as atrações principais que ainda vão passar pelos palcos da cidade 

estão Planta & Raiz, Os Travessos, Falamansa, Detonautas e Banda Melim. 

Pôr do Som 

Curtir o pôr do sol com música de qualidade. Esse é o projeto Pôr do Som que 

é realizado no espaço Mirantes da Orla (Camaroeiro), sempre a partir das 18h. 

Nesta quinta-feira (16/01) quem se apresenta é Wany Oliver. Já sexta-feira 

(17/01) é a vez de Eliana Bañeza e Marcílio Sousa. No sábado (18/01), o Pôr 

do Som recebe a dupla Jess e Julio e no domingo (19/01) será a vez da banda 

de folk e blues Sunday Travels. 

Arte & Som 

Uma novidade deste ano é o projeto Arte & Som com apresentações na Praça 

do Artesanato (Diógenes Ribeiro de Lima), no Centro da cidade. O local recebe 

inúmeros visitantes por conta da feirinha com a venda de produtos de artesãos 

da cidade. 



 

 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, decidiu 

levar música ao local sempre aos sábados, a partir das 19h. E neste sábado 

(18/01) quem se apresenta é o artista Carlinhos Guilbert. 
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Prefeitura troca tampa de aduela na região central 

 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza manutenção em tampa de aduela de 

rede de drenagem no centro da cidade. Os trabalhos são feitos por meio da 

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

Uma das tampas da rede, localizada na Avenida Washington Luís, foi 

danificada devido ao trânsito frequentes de caminhão na via. 

Segundo a equipe da Sesep, a tampa danificada não proporcionava nenhum 

perigo, pois além de a tampa ser feita de concreto também possui malhas de 

aço intercaladas, impossibilitando que quebre totalmente. 

De qualquer forma, uma nova tampa de concreto foi confeccionada para 

substituir a tampa danificada. No total, quatro funcionários trabalham no local 

com o apoio de um caminhão modelo munck, equipado com um guincho para 

levantar a peça de concreto. 



 

 

 

A rede de aduelas que drena as águas pluviais de grande parte do Centro da 

cidade não foi danificada, apenas a tampa. Segundo a previsão, o serviço será 

finalizado ainda hoje. 
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Alunos de 21 cursos têm até segunda (20) para se inscrever na 

seleção de estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba 

 

 

As inscrições para o Processo Seletivo Para Quadro de Reserva e Contratação 

de Estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba encerram na próxima segunda-

feira (20/01), na sede do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), no 

Centro. O processo seletivo oferece vagas de cadastro de reserva para 

estudantes de 21 cursos de ensinos superior, técnico e médio. 

Em janeiro, no nível superior, as chances são para alunos de Administração, 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências 

Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Engenharia 

Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Gestão Empresarial, 

Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Processos 

Gerenciais e Serviço Social; além dos cursos técnicos de Informática p/ 

Internet, Nutrição e Segurança do Trabalho. Este mês também há 

oportunidades para os estudantes do Ensino Médio. 



 

 

 

Os interessados podem se inscrever nos dias úteis, das 9h às 11h e das 13h30 

às 15h, na sede do Ciee, localizada no Campus do Módulo do Centro. A 

seleção é para a formação de um cadastro de reserva de alunos dos cursos, 

que serão convocados para atuar nas secretarias municipais conforme a 

necessidade da administração pública. 

Para fazer a inscrição o estudante deve apresentar RG original, ter cadastro 

atualizado no site www.ciee.org.br, ser maior de 16 anos e morar em 

Caraguatatuba. O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.039 para estagiários de 

ensino superior e técnico, e de R$ 623,40 para os alunos do ensino médio, com 

direito a vale-transporte, para ambos os cursos. A carga horária varia entre 25 

e 30 horas/semanais, conforme o nível de escolaridade. 

A partir de 1º de fevereiro, a bolsa-auxílio dos estudantes dos ensinos superior 

e técnico passará para R$ 1.045 e a dos alunos do ensino médio para R$ 627. 

O novo reajuste do salário-mínimo para 2020 ocorreu em função da reanálise 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), feita pelo Ministério da 

Economia. O INPC fechou 2019 em 4,48%. O presidente Jair Messias 

Bolsonaro anunciou a correção salarial na última terça-feira (14/01). Uma 

Medida Provisória será encaminhada ao Congresso Nacional para elevar o 

salário-mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045. 

Prova – A prova será aplicada no Ciee, localizado no Campus Módulo do 

Centro, logo após a inscrição do interessado. Os candidatos têm uma hora 

para responder 20 questões de Língua Portuguesa, Matemática, 

Conhecimentos Gerais e História. 

A validade do processo seletivo de estágio vigora a partir da data de publicação 

no Diário Oficial até o dia 31 de dezembro de 2020. Mais informações sobre o 

Processo Seletivo Para o Quadro de Reserva e Contratação de Estagiários 

001/2019 estão nas páginas 1, 2 e 3 da edição nº 192 do Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Caraguatatuba, de 30 de dezembro de 2019, 

disponível no link: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-

content/uploads/2019/12/Edital_192.pdf. 

O Centro de Integração Empresa Escola fica Avenida Frei Pacífico Wagner, 

653 – Centro. O atendimento é das 9h às 11h e das 13h30 às 15h. O 

Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 

Administração está localizado na Av. Frei Pacífico Wagner, 985 – Centro.  . 

Mais informações pelo telefone (12) 3883-7866 (Ciee) ou (12) 3886-3700/3701 

(Departamento de RH). 

http://www.ciee.org.br/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/12/Edital_192.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/12/Edital_192.pdf


 

 

 

Processo Seletivo 

A relação dos cursos ofertados e o resultado das provas serão divulgados até o 

último dia do mês, nos 

sites http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ e www.ciee.org.br, além de afixada 

no Departamento de DH da Secretaria de Administração, sede do Ciee e 

publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Caraguatatuba 

(https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/), na parte da 

página oficial destinada ao cidadão. A convocação dos aprovados é feita 

conforme a necessidade da administração pública e o estudante deve 

acompanhar a chamada no Diário Oficial Eletrônico, publicado no site da 

Prefeitura de segunda a sexta-feira. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://www.ciee.org.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 

 

Clipping de Notícias: 18/01/2020 

Editoria: Esporte 

Veículo: Repórter Litoral 

Caraguatatuba recebe Desafio de Vôlei com medalhistas 

olímpicos na Arena Verão 

 

A Arena Verão Esportiva terá mais um final de semana de atividades em 

Caraguatatuba. Neste domingo (19/01), às 10h, ocorre o Desafio 3×3 de Vôlei 

de Praia no espaço montado na praia do Indaiá. 

A disputa 3×3 vai levar o público presente ao delírio com o verdadeiro show 

programado pelos astros da modalidade nacional. São diversos medalhistas 

olímpicos que estarão nas areias de Caraguatatuba e entre os nomes 

confirmados estão: Serginho, Murilo, William, Kalé e Jaqueline. 

Serginho, um dos mais queridos jogadores do país tem em seu currículo, entre 

outros títulos, sete medalhas de ouro da Liga Mundial de Vôlei e mais duas 

medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Murilo foi seis vezes campeão da Liga 

Mundial e tem ainda duas medalhas de prata em Jogos Olímpicos. 

Também confirmado na disputa, William é levantador e um dos destaques da 

modalidade no país. O jogador tem em seu currículo a medalha de ouro nos 



 

 

 

Jogos Olímpicos de 2016, além de duas medalhas de prata sendo elas na Liga 

Mundial e no Campeonato Mundial. Jaqueline é outra grande estrela que estará 

presente no evento. Principal jogadora do Vôlei Osasco, é considerada uma 

das melhores atletas da modalidade em toda a história, tendo em seu currículo 

vitorioso, duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos e mais cinco medalhas 

de ouro em Grand Prix. 

A Arena Verão Esportiva conta com iluminação especial, arquibancadas 

cobertas, palco, vestiário e sanitários. A Prefeitura de Caraguatatuba é 

responsável por manter a estrutura em atividade durante os dias da semana 

com campeonatos municipais de vôlei de praia, futebol de praia, futevôlei, entre 

outras modalidades. 

Todas as atividades realizadas durante a Arena Verão são gratuitas e abertas à 

participação de todos os interessados. 
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Prefeito assina ordem de serviço para início das obras das 

Praças Diógenes Ribeiro e Antônio Fachini 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou na tarde de quinta-feira 

(16/01), a ordem de serviço para o início das obras de revitalização da Praça 

Diógenes Ribeiro de Lima (Centro) e Antônio Fachini (Martim de Sá). 

A revitalização da Praça Diógenes Ribeiro de Lima, conhecida como Praça do 

Artesão, prevê a construção de 90 quiosques fixos e 10 locais reservados para 

expositores eventuais, que ficarão em um deck separado para visitantes ou 

envolvidos em projetos sociais. 

O projeto também compreende a reforma e ampliação do banheiro público, do 

espaço do Programa “Acessa SP”, implantação de lixeiras do Programa de 

Coleta Seletiva, além de melhorias na iluminação interna da praça. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, nos próximos dias o espaço será 

totalmente fechado com tapumes para que o empreendimento seja realizado 

com segurança, já que o local recebe a circulação de centenas de pessoas 

diariamente. 



 

 

 

Os artesãos que trabalham no local serão transferidos para a Praça Tom 

Ferreira, onde será instalada uma tenda com iluminação. Os próprios artesãos 

decidiram pela transferência enquanto aguardam as obras de revitalização. A 

praça compreende uma área total de mais de 11 mil m². 

Além da Praça Diógenes Ribeiro de Lima (Centro), o prefeito assinou a ordem 

de serviço para as obras de revitalização da Praça Antônio Fachini, na Martim 

de Sá. O local será totalmente reformado 

“São espaços muito visitados e que precisam ser valorizados e respeitados. As 

obras beneficiarão os próprios artesãos que há anos esperam por esta 

mudança”, destacou o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

As obras de revitalização da Praça Diógenes Ribeiro de Lima e Antônio Fachini 

fazem parte de um pacote com verbas liberadas por meio de convênio entre a 

Prefeitura de Caraguatatuba e o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento 

das Estâncias (DADE), órgão da Secretaria de Turismo do Estado. 

Foram liberados cerca de R$ 5 milhões para Caraguatatuba e o pacote prevê 

ainda obras de reforma e ampliação do o píer do Camaroeiro. Essa obra está 

em fase final de licitação. 
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Adolescente foragido da Fundação Casa é aprendido 

traficando em Caraguatatuba 

 

 

Um adolescente foi apreendido pela Força Tática da Polícia Militar na 

madrugada desta segunda-feira (20/01), no bairro do Sumaré em 

Caraguatatuba. 

Segundo informou a polícia, o adolescente estava na Travessa, Engenho 

Velho, quando foi abordado e com ele foi localizado uma sacola que continha, 

229 embalagens de cocaína a vácuo, 90 pedras de crack e 45 embalagens de 

maconha a vácuo. Em entrevista o indivíduo informou para os policiais que 

estava foragido da Fundação Casa. 

Na delegacia foi elaborado o boletim de ocorrência de tráfico de drogas, 

ficando preso à disposição da justiça. 
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Cidades do Litoral Norte investem em turismo acessível nas 

trilhas e praias 

 

Prefeituras iniciam novos projetos de turismo adaptado e estendem o 

atendimento do Programa Praia Acessível para a alta temporada 

 

Projeto Itinerante Turismo de Aventura Especial em São Sebastião, foto: Divulgação: PMSS 

  

As cidades do Litoral Norte têm investido na acessibilidade das pessoas com 

mobilidade reduzida às praias e trilhas dos municípios. Muitos prefeituras 

participam do Programa Praia Acessível, uma inciativa da Secretaria dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência, do governo do Estado de São Paulo. 

O principal atrativo do programa são as cadeiras anfíbias, que flutuam na água 

e viabilizam o acesso ao mar dos banhistas com dificuldade de locomoção, 

principalmente, idosos e pessoas com deficiência (PcD).  

Devido à chegada da alta temporada de verão, o Programa Praia Acessível 

teve o atendimento estendido em diversas cidades. 

Em Caraguatatuba o espaço funciona de quinta-feira a domingo, das 9h às 

16h30 e conta com acompanhamento de monitores. 

Ubatuba oferece as cadeiras flutuantes, somente não disponibiliza de equipe 

de monitores para acompanhar os usuários. Para serem utilizadas, a pessoa 



 

 

 

interessada deve fazer o agendamento de segunda a sexta-feira junto à 

Comtur - Companhia Municipal de Turismo e se responsabilizar tanto pela 

retirada quanto pela devolução do material em bom estado.  

Já em São Sebastião, a iniciativa acontece todos os dias, das 9h às 16h, na 

região central, no Balneário dos Trabalhadores, na Praia Grande e por conta da 

estrutura do local oferece banheiros e chuveiros. Na Costa Sul acontece em 

formato itinerante e atende as praias de Boiçucanga, Camburi, Praia da Baleia 

e Juquehy. 

Além do Programa Praia Acessível, com as cadeiras anfíbias, algumas cidades 

do litoral norte também disponibilizam de outros projetos de acessibilidade.     

Caraguatatuba oferece atividades na praia do Centro como stand up e caiaque 

adaptado, jogos de dama, baralho, xadrez, vôlei adaptado sentado e passeio 

de handbike, uma bicicleta adaptada para PcD. 

No mesmo local existe o Espaço Aventura que oferta a prática de arvorismo, 

tirolesa, escalada e rapel aos moradores e turistas de todas as idades e 

pessoas com deficiência. Todas as atividades são supervisionadas por 

profissionais treinados. O serviço também é gratuito. 

O Espaço funciona nos seguintes dias e horários: quarta-feira das 8h às 14h; 

quinta-feira das 13h às 19h; sexta- feira e sábado das 16h às 22h e domingo 

das 10h às 16h. 

Outro projeto da cidade é a acessibilidade na Trilha das Palmeiras, no Parque 

Estadual Serra do Mar. Essa é a única trilha do Estado de São Paulo, onde 

pessoas em cadeiras de rodas poderão entrar na água da cachoeira com as 

cadeiras anfíbias.  

O caminho tem um percurso de um quilômetro ida e volta, em um tempo 

estimado de uma hora. A trilha leva os visitantes por um trecho de Mata 

Atlântica preservada e possibilita atividades de educação ambiental e 

observação de aves, terminando na “Prainha”, uma piscina natural que é outro 

atrativo do Núcleo. 

Para participar é necessário apenas realizar o agendamento pelo site ou por 

telefone e idosos e pessoas com deficiência são isentos das taxas. A pessoa 

também pode escolher se quer realizar a trilha com monitor ou não. 

Em São Sebastião está em fase de ampliação o atendimento do projeto 

itinerante Turismo de Aventura Especial, realizado pela Secretaria da Pessoa 

Com Deficiência e do Idoso (SEPEDI). A Prefeitura adquiriu, em dezembro de 

2019, duas cadeiras adaptadas para trilhas, conhecidas como Juliette.   

Com os novos equipamentos, a iniciativa que visa oferecer melhores condições 

e experiências de lazer, esporte, cultura e turismo para pessoas com 



 

 

 

deficiência física e dificuldades de locomoção, como cadeirantes e idosos, 

deve ser iniciada em fevereiro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?id=N1112201916247
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Praias do Litoral Norte têm aulas gratuitas de stand up neste 

fim de semana 

 

Aulas acontecerão em Caraguatatuba e São Sebastião 

 

Projeto oferece aulas gratuitas de stand up para quem estiver nas praias e 

quiser aprender - Divulgação/PMC 

 

Praias de Caraguatatuba e São Sebastião terão aulas gratuitas da prática de 

stand up padle. O projeto, Stand Up para Todos, é oferecido pela AlmaSurf. A 

ação tem como objetivo oferecer aulas gratuitas dessa prática, além de realizar 

atividades de preservação e educação ambiental. 

As aulas acontecerão na Praia de indaiá, em Caraguatatuba, a primeira a 

receber o projeto, entre os dias 17 e 19 de janeiro. O serviço será oferecido das 

9h às 18h para quem estiver na praia e desejar aprender o stand up. 

O Stand Up para Todos, que tem patrocínio da EDP, também vai acontecer nas 

praias Martins de Sá, em Caraguatatuba, além de Praia Grande e Guaecá, em 

São Sebastião. Outras duas praias serão definidas. 

Serviço: 

Aula Stand Up Paddle 

17 a 19/01 – Praia de Indaiá (Caraguatatuba) 

23 a 26/01 – Praia Martins de Sá (Caraguatatuba) 

30/01 a 02/02 – Praia Grande (São Sebastião) 

06 a 09/02 – Praia de Guaecá (São Sebastião) 

20 a 23/02 – a definir 

27/02 a 01/03 – a definir 
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Time do ABC contrata quatro jogadores do Caraguá Football para 

a temporada de 2020 do futebol americano 

Os jogadores do Caraguá Ghostship Football, Lucas Telles, Caio Guimarães, 
Lincoln Ruiz e Fábio Ribeiro Neto, vão reforçar a equipe do São Bernardo 
Avengers 

Os jogadores do Caraguá Ghostship Football, Lucas Telles, Caio Guimarães, 
Lincoln Ruiz e Fábio Ribeiro Neto, vão reforçar a equipe do São Bernardo 
Avengers na temporada brasileira de 2020 do futebol americano no Estado de 
São Paulo e nacionalmente. 

Telles atua como "Defensive End" se posicionando nos cantos linha defensiva 
e tem a função de atacar o "Quarterback (passador, quem comanda as 
jogadas)", no momento do ataque da equipe ao time adversário. O atleta já foi 
convocado para a Seleção Paulista de Futebol Americano Sub-19 e é 
considerado um jogador defensivo "casca grossa" na posição em campo. 

Com a contratação de Caio Guimarães, o SB Abengers adquire um "Tight End" 
e "Kicker" (chutador). O tigh end é responsável bloquear para o "Running Back" 
(corredor) e para o quarterback que esteja carregando a bola ou se preparando 
para passá-la, fazer recepções de passes do quarterback e ajudar a manter o 
pocket (formação ofensiva para proteger o quarterback) assistindo os homens 
de linha no bloqueio durante os lances de passe. Como kicker, Caio pode 
decidir uma partida com um chute preciso no gol. 

Lincoln Ruiz atua como "Wide Receiver" (receptor). Lincoln recebe a bola do 
quarterbacker e parte para o "Touchdown", pontuação máxima no futebol 
americano, equivalente a seis pontos. Ruiz iniciou no esporte como running 
back em 2014. 

Fábio Ribeiro Neto ou simplesmente "Fabinho" também se desdobrará em 
duas posições no SB Avengers, running back e Slot Receiver. O slot é um 
recebedor utilizado para percursos mais curtos, que precisam ser feitos com 
maior velocidade. 

Amistoso 
A equipe do Caraguá Ghostship Football enfrenta o Taubaté Big Donkeys no 
próximo dia 9 de fevereiro, às 10h, no Campo da CTI, em Taubaté.  O jogo 
amistoso serve de preparação para a disputa da São Paulo Football League 
Série Prata, no 1º semestre de 2020.  O time é comandado pelo Head Coach 
(técnico) Omar Hadurra Orra Jr. 



 

 

 

Em 2017, o Caraguá Ghost Ship foi campeão da Pick Six Cup de Futebol 
Americano, após vencer o B.P.S na final por 21 a 8 na final, no Centro 
Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia, em 
Caraguatatuba. O Caraguá Football conta com o apoio da Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, nas 
competições ao longo do ano.  
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Praias de Caraguatatuba recebem projeto SUP e Surf para 

Todos em dois finais de semana 

 
Foto: Divulgação/PMC 

As praias do Indaiá e Martim de Sá, localizadas na região central de 

Caraguatatuba, recebem entre os dias 17 e 19 e 24 e 26 de janeiro o projeto 

SUP e Surf Para Todos, dentro da programação do Verão Sobre Pranchas. 

45 

  
As praias do Indaiá e Martim de Sá, localizadas na região central de 
Caraguatatuba, recebem entre os dias 17 e 19 e 24 e 26 de janeiro o projeto 
SUP e Surf Para Todos, dentro da programação do Verão Sobre Pranchas, 
idealizado pela Associação Brasileira da Indústria dos Esportes com Prancha 
(ABIEP) em parceria com Almasurf. 

Durante o dia, serão desenvolvidas atividades para crianças, jovens e adultos. 
Pelo menos quatro monitores estarão nos locais apfra ensinar a prática da 
atividade esportiva. Os equipamentos serão emprestados no dia e as aulas são 
gratuitas.   

O Surf e SUP Para Todos integra a plataforma de eventos da Almasurf que tem 
como objetivos formar novos praticantes, transformar e inspirar pessoas sobre 



 

 

 

pranchas. A iniciativa é uma legítima celebração da cultura de praia e da 
inclusão social pelo esporte. 

Em seus oito anos de história, a iniciativa promoveu aulas gratuitas da 
modalidade e ofereceu para cerca de 50 mil pessoas uma primeira experiência 
no esporte dos reis havaianos. 

Para a equipe da Almasurf, através da prática regular de atividades esportivas 
é possível elevar o desempenho escolar, ampliar o convívio entre as diferentes 
classes sociais, exercitar a disciplina e o respeito ao próximo, entre outros 
comportamentos extremamente positivos. 

Cada aula tem duração de uma hora. A primeira fase ocorre na areia, momento 
em que o monitor explica sobre como se comportar no oceano, indica o 
posicionamento correto na prancha, dá dicas de equilíbrio e do momento ideal 
para se levantar. 

No segundo momento, todos os alunos seguem para a água e, com suporte do 
monitor, colocam em prática o que aprenderam. Dois fotógrafos ficam 
posicionados para registrar o momento em que cada aluno consegue manter-
se em pé na prancha, eternizando a experiência para a vida toda. 

A inscrição e a participação nas ações do projeto são gratuitas. Mulheres e 
homens a partir dos seis anos de idade, de qualquer classe social, podem 
participar das atividades. 

Verão Sobre Pranchas em Caraguatatuba 

SUP e Surf Para Todos 

Praia Indaiá 

17 a 19 de janeiro 

10h às 17h 

Praia Martim de Sá 

24 a 26 de janeiro 

10h às 17h 
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Massaguaçu recebe projeto Urbanismo Itinerante 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, 
realizou hoje (17), na Praça de Skate, no bairro Massaguaçu, região Norte da 
cidade, mais uma ação do projeto Urbanismo Itinerante. 

Os moradores puderam tirar dúvidas e realizar pequenos procedimentos junto 
aos servidores das Secretarias de Urbanismo, Habitação e Saúde. 



 

 

 

Foto: Luis Gava/PMC 

 
Além dos serviços oferecidos pela prefeitura, uma equipe da Sabesp também 
esteve presente, auxiliando os moradores, sanando dúvidas e orientando-
os em relação às contas de água. 

O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, destaca o objetivo da 
ação. “Queremos levar a prefeitura ao cidadão. Muitos moradores têm 
dificuldade de ir até a região central. Desta forma, eles podem ser atendidos no 
bairro onde moram”. 

Um dos serviços mais procurados foi em relação à regularização fundiária. O 
morador Fernando Moraes, destaca a agilidade no atendimento. 

“Foi rápido e fui bem atendido. Tirei dúvidas sobre a regularização e peguei a 
listagem dos documentos necessários para dar entrar entrada no processo”.   

Os munícipes também tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre planta 
popular, aprovação de projetos, consulta de protocolos e auferir a pressão. 

A Prefeitura disponibilizou ainda, por meio do projeto, 50 mudas de árvores 
nativas para a população. 
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Inscrições abertas para novos expositores na Feira “Delícia e 

Arte” do Ciapi de Caraguatatuba 

 
 

Idosos e pessoas com deficiência que realizam alguma atividade de 
artesanato, culinária, cosméticos ou brechó, podem expor na Feira “Delícia e 
Arte”, promovida pelo Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência 
(Ciapi). As inscrições estão abertas até o dia 27 de janeiro e as vagas são 
limitadas! 

Para participar é necessário ser idoso ou pessoa com deficiência que 
desenvolva atividades dentro do Ciapi. Entidades sociais que atuam nesta área 
também podem se inscrever. 

Os interessados devem procurar o Ciapi, das 8h30 às 16h30, na Avenida Jorge 
Burihan, 30 – Jardim Jaqueira (próximo à rodoviária) ou no telefone 3886-3131. 

A Feira Delícia & Arte será realizada no dia 12 de fevereiro. Qualquer pessoa 
poderá prestigiar e garantir os produtos confeccionados pelos idosos e pessoas 
com deficiência do local. Durante a feira, haverá também apresentações de 
dança. 

A verba arrecadada por cada expositor é revertida para consumo próprio, como 
medida que favoreça a geração de renda familiar. 
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Time do ABC contrata quatro jogadores do Caraguá Football 

para a temporada de 2020 do futebol americano 

 
 

Os jogadores do Caraguá Ghostship Football, Lucas Telles, Caio Guimarães, 
Lincoln Ruiz e Fábio Ribeiro Neto, vão reforçar a equipe do São Bernardo 
Avengers na temporada brasileira de 2020 do futebol americano no Estado de 
São Paulo e nacionalmente. 

Telles atua como “Defensive End” se posicionando nos cantos linha defensiva 
e tem a função de atacar o “Quarterback (passador, quem comanda as 
jogadas)”, no momento do ataque da equipe ao time adversário. O atleta já foi 
convocado para a Seleção Paulista de Futebol Americano Sub-19 e é 
considerado um jogador defensivo “casca grossa” na posição em campo. 

Com a contratação de Caio Guimarães, o SB Abengers adquire um “Tight End” 
e “Kicker” (chutador). O tigh end é responsável bloquear para o “Running Back” 
(corredor) e para o quarterback que esteja carregando a bola ou se preparando 
para passá-la, fazer recepções de passes do quarterback e ajudar a manter o 
pocket (formação ofensiva para proteger o quarterback) assistindo os homens 
de linha no bloqueio durante os lances de passe. Como kicker, Caio pode 
decidir uma partida com um chute preciso no gol. 



 

 

 

Lincoln Ruiz atua como “Wide Receiver” (receptor). Lincoln recebe a bola do 
quarterbacker e parte para o “Touchdown”, pontuação máxima no futebol 
americano, equivalente a seis pontos. Ruiz iniciou no esporte como running 
back em 2014. 

Fábio Ribeiro Neto ou simplesmente “Fabinho” também se desdobrará em duas 
posições no SB Avengers, running back e Slot Receiver. O slot é um recebedor 
utilizado para percursos mais curtos, que precisam ser feitos com maior 
velocidade. 

Amistoso 

A equipe do Caraguá Ghostship Football enfrenta o Taubaté Big Donkeys no 
próximo dia 9 de fevereiro, às 10h, no Campo da CTI, em Taubaté.  O jogo 
amistoso serve de preparação para a disputa da São Paulo Football League 
Série Prata, no 1º semestre de 2020.  O time é comandado pelo Head Coach 
(técnico) Omar Hadurra Orra Jr. 

Em 2017, o Caraguá Ghost Ship foi campeão da Pick Six Cup de Futebol 
Americano, após vencer o B.P.S na final por 21 a 8 na final, no Centro 
Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia, em 
Caraguatatuba. O Caraguá Football conta com o apoio da Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, nas 
competições ao longo do ano. 
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Dois homens são presos pela Polícia Civil por furto e 

receptação, em desmanche em Caraguatatuba 
 

Dois homens foram presos em Caraguatatuba pelos crimes de furto e 
receptação, sendo surpreendidos pela Polícia Civil, emdesmanche localizado 
em um terreno do bairro Pegorelli. A polícia foi comunicada do furto de um 
veículo em Guarulhos, que foi localizado mediante o rastreamento. Os policiais 
foram até o local para averiguação, quando encontraram peças cortadas e 
motores, que foram reconhecidas por proprietários de caminhões. Um dos 
indivíduos tinha ficha criminal por roubo e tráfico. A dupla foi presa e conduzida 
para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência, 
ficando ambos à disposição da Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 20/01/2020 

Editoria: Polícia 

Veículo: Ubatuba Acontece 

 

Blitz da Lei Seca surpreende condutores sob influência de 

Álcool em Caraguatatuba e Ubatuba 
 
O Policiamento Rodoviário realizou no domingo (19)) em Caraguatatuba na Base 
Operacional 55/1 (Tabatinga) e em Ubatuba SP-055 km 54+800 (Praia Grande), a 
Operação Direção Segura. 
Utilizando-se do novo aparelho etilometro passivo, foram realizados 228 testes e 
ainda foram realizados 44 testes ativos com o aparelho BAF 300. 

 
Nessa operação, 20 condutores foram surpreendidos sob a influência de álcool, 
acarretando na elaboração do auto de infração e recolhimento da CNH. 
Coibir a combinação Álcool e Direção, tem sido o grande objetivo do Policiamento 
Rodoviário nessa Operação Verão Mais Seguro. 
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Adolescente foragido da Fundação Casa é apreendido no 

tráfico de drogas em Caraguatatuba 
 

Polícia Militar por meio da Força Tática apreende com o menor, 364 porções de 
drogas 

Na madrugada desta segunda-feira (20), uma equipe da Força Tática do 20º 
BPM/I, em patrulhamento pelo bairro Sumaré em Caraguatatuba, avistou um 
indivíduo que dispensou uma sacola ao perceber a presença dos policiais. Em 
entrevista o indivíduo informou estar foragido da fundação casa e na sacola 
que ele havia dispensado foi encontrada certa quantidade de drogas. Diante 
dos fatos foi dada voz de apreensão ao menor e conduzido à Delegacia onde 
permaneceu à disposição da justiça. 

Apreensões 
229 embalagens de cocaína a vácuo 
90 pedras de crack 
45 embalagens de maconha a vácuo 

Total da apreensão: 364 porções de drogas. 
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Ciapi abre novas inscrições para 16 oficinas gratuitas 

 

O Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi) 

abre novas inscrições para 16 oficinas gratuitas até o dia 31 de janeiro. 

Interessados devem procurar o local para realizar o cadastro. 

As vagas são para as atividades de modernidade, onde o idoso ou pessoa com 

deficiência aprende a mexer no celular, acessar aplicativos, fazer fotos e 

vídeos; informática, com ensino básico em digitação, acesso à internet, entre 

outros.  Alfabetização, para usuários analfabetos aprenderem a ler. 

Tem também oficinas de reciclagem, culinária “Faça e Venda”, culinária 

saudável, panificação, confeitaria, inglês, espanhol, tricô, crochê, pintura em 

tecido, decorarte, cantoterapia e risco de queda, uma terapia para 

fortalecimento, para usuários com dificuldade de mobilidade. 

Para participar das atividades é necessário ter mais de 18 anos de idade, em 

caso de pessoa com deficiência e 60 anos, em caso de idoso. Para realizar a 

inscrição, é necessário levar RG, CPF, Cartão SUS, comprovante de endereço, 

laudo da deficiência ou doença e atestado de aptidão física. 

https://www.litoralempauta.com.br/wp-content/uploads/2020/01/aulas_ok.jpg


 

 

 

As condições de saúde devem ser satisfatórias, atestada por médico da rede 

pública de saúde ou por médico que já acompanhe o usuário, devendo ser 

renovado a cada seis meses. 

O Ciapi fica na Avenida Jorge Burihan, 30 – Jardim Jaqueira, telefone: (12) 

3886-3131. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 17/01/2020 

Editoria: Caraguatatuba  

Veículo: Litoral em Pauta 

 

 

Demônios da Garoa e Chimarruts são atrações neste final de 

semana em Caraguatatuba 

 

A programação do Caraguatatuba Summer Festival 2020 continua a todo vapor 

com apresentações de artistas locais e cantores de renome nacional. 

Nesta quinta-feira (16/01) quem sobe ao palco é o artista Edinho Abdusom, a 

partir das 21h, no Massaguaçu. Já no Porto Novo, a apresentação é do cantor 

Daniel Pinheiro. 

Já na sexta-feira (17/01), a partir das 21h, a banda Choro Cinema Mudo realiza 

a abertura do show do grupo Demônios da Garoa, na Praça da Cultura, no 

Centro. 

A banda de samba, Demônios da Garoa foi fundada nos anos 70 e desde 

então faz sucesso nas rodas de bares e de sambas em todo Brasil. Atualmente 

conta com os integrantes Sérgio Rosa, Roberto Barbosa, Dedé Paraizo, Izael 

Caldeira e Ricardo Rosa. 

https://www.litoralempauta.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Dem%C3%B4nios-da-Garoa.jpg


 

 

 

Para agitar o Caraguatatuba Summer Festival, a banda irá apresentar os seus 

maiores sucessos, como por exemplo, Trem das Onze, Saudosa Maloca, Prova 

de Carinho, Samba do Arnesto e muito mais! 

No bairro Massaguaçu, na sexta-feira, a apresentação fica por conta da cantora 

pop Monique Elly & Banda e no Porto Novo a atração é a banda local de rock 

DNA 012. 

Sábado e domingo 

A programação do Caraguatatuba Summer Festival continua no sábado (18/01) 

com a banda Acoustic Rock, na Praça da Cultura, no Centro. No Porto Novo, o 

show fica por conta da dupla sertaneja Tati & Vitor, e por fim, no Massaguaçu, 

será a vez da banda de sucesso no reggae nacional Chimarruts, com a 

abertura do grupo Tribo Caiçara. 

A banda de reggae Chimarruts foi formada no Rio Grande do Sul nos anos 

2000 e é formada por Rafa Machado, Nê, Diego Dutra, Vinícius Marques, 

Emerson Alemão, Sander Fróis e Rodrigo Maciel. 

Já no domingo (19/01) finalizando as atrações deste final de semana, o DJ 

Lukas Mendes se apresenta às 21h na Praça da Cultura, no Centro. 

O Caraguatatuba Summer Festival segue até 15 de fevereiro na Praça da 

Cultura, Porto Novo e Massaguaçu com shows todos gratuitos. 

Entre as atrações principais que ainda vão passar pelos palcos da cidade estão 

Planta & Raiz, Os Travessos, Falamansa, Detonautas e Banda Melim. 

Pôr do Som 

Curtir o pôr do sol com música de qualidade. Esse é o projeto Pôr do Som que 

é realizado no espaço Mirantes da Orla (Camaroeiro), sempre a partir das 18h. 

Nesta quinta-feira (16/01) quem se apresenta é Wany Oliver. Já sexta-feira 

(17/01) é a vez de Eliana Bañeza e Marcílio Sousa. No sábado (18/01), o Pôr 

do Som recebe a dupla Jess e Julio e no domingo (19/01) será a vez da banda 

de folk e blues Sunday Travels. 



 

 

 

Arte & Som 

Uma novidade deste ano é o projeto Arte & Som com apresentações na Praça 

do Artesanato (Diógenes Ribeiro de Lima), no Centro da cidade. O local recebe 

inúmeros visitantes por conta da feirinha com a venda de produtos de artesãos 

da cidade. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, decidiu 

levar música ao local sempre aos sábados, a partir das 19h. E neste sábado 

(18/01) quem se apresenta é o artista Carlinhos Guilbert. 

Consulte programação completa em: 

www.caraguatatuba.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 18/01/2020 

Editoria: Link Vanguarda 

Veículo: TV Vanguarda 
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 Clipping de Notícias: 18/01/2020 

Editoria: É de Casa 

Veículo: TV Globo 
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