
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Terça e Quarta-Feira, 10 e 11 de Maio de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Veículo pega fogo em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Homem que matou ex-colega de trabalho em Caraguá é condenado à 20 anos de 

prisão 

 

Caraguatatuba 

Surfista de Caraguatatuba conquista primeiro lugar no RN 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Exposição fotográfica 70 anos da Casa de Saúde Stella Maris permanece até o fim 

do mês no Serramar Shopping 

 

Caraguatatuba 

Auditório da Fundacc recebe 'Tributo aos Anos 80' nesta sexta 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia pavimentação asfáltica no bairro Travessão 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 

neste fim de semana 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Caraguá inicia força-tarefa de limpeza com Programa “Bairro a Bairro” 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Kombi em chamas mobiliza bombeiros no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/veiculo-pega-foto-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/homem-que-matou-ex-colega-de-trabalho-em-caragua-e-condenado-a-20-anos-de-prisao/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/homem-que-matou-ex-colega-de-trabalho-em-caragua-e-condenado-a-20-anos-de-prisao/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/surfista-de-caraguatatuba-conquista-primeiro-lugar-no-rn/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19653/exposicao-fotografica-70-anos-da-casa-de-saude-stella-maris-permanece-ate-o-fim-do-mes-no-serramar-shopping
https://radarlitoral.com.br/noticias/19653/exposicao-fotografica-70-anos-da-casa-de-saude-stella-maris-permanece-ate-o-fim-do-mes-no-serramar-shopping
https://radarlitoral.com.br/noticias/19655/auditorio-da-fundacc-recebe-'tributo-aos-anos-80'-nesta-sexta
https://radarlitoral.com.br/noticias/19658/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-pavimentacao-asfaltica-no-bairro-travessao
https://radarlitoral.com.br/noticias/19659/caraguatatuba-recebe-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana
https://radarlitoral.com.br/noticias/19659/caraguatatuba-recebe-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana
https://www.portalr3.com.br/2022/05/caragua-inicia-forca-tarefa-de-limpeza-com-programa-bairro-a-bairro/
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/kombi-em-chamas-mobiliza-bombeiros-no-bairro-pereque-mirim-em-caraguatatuba-1.216262


 

 
 

Prefeitura de Caraguatatuba vai retomar projeto de revitalização da praia da 

Mococa  

 

Caraguatatuba 

Caraguá, Ubatuba e São Sebastião consumiram água supostamente contaminada, 

segundo reportagem da Uol  

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Quadrilha é presa com dólar, euro e armas de fogo em Caraguatatuba (SP) 

 

Caraguatatuba 

Carro em chamas assusta moradores em Caraguatatuba (SP) 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Aguilar Junior destaca importância do esporte e da educação 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Inscrições para eleição de representantes da Sociedade Civil no Conselho 

Municipal do Idoso são prorrogadas novamente  

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia curso de Home Baby  

 

Caraguatatuba 

Auditório Maristela de Oliveira recebe ‘Tributo aos Anos 80’ nesta sexta-feira  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba parcela impostos e taxas em até 12x no cartão de 

crédito  

 

Caraguatatuba 

Adrenalina do Arena Freestyle Show invade Caraguatatuba no sábado; Saiba como 

garantir seu ingresso solidário  

 

Caraguatatuba 

Boxeadores de Caraguatatuba conquistam vitória e vão para final de campeonato 

realizado em São Paulo  

 

Caraguatatuba 

http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-vai-retomar.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-vai-retomar.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/caragua-ubatuba-e-sao-sebastiao.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/caragua-ubatuba-e-sao-sebastiao.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/quadrilha-e-presa-com-dolar-euro-e-armas-de-fogo-em-caraguatatuba-sp-1.384324
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/carro-em-chamas-assusta-moradores-em-caraguatatuba-sp-1.384334
https://www.caraguatv.com.br/2022/05/10/aguilar-junior-destaca-importancia-do-esporte-e-da-educacao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/inscricoes-para-eleicao-de-representantes-da-sociedade-civil-no-conselho-municipal-do-idoso-sao-prorrogadas-novamente/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/inscricoes-para-eleicao-de-representantes-da-sociedade-civil-no-conselho-municipal-do-idoso-sao-prorrogadas-novamente/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-curso-de-home-baby/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/auditorio-maristela-de-oliveira-recebe-tributo-aos-anos-80-nesta-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/prefeitura-de-caraguatatuba-parcela-impostos-e-taxas-em-ate-12x-no-cartao-de-credito/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/prefeitura-de-caraguatatuba-parcela-impostos-e-taxas-em-ate-12x-no-cartao-de-credito/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/adrenalina-do-arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-solidario/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/adrenalina-do-arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-solidario/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/boxeadores-de-caraguatatuba-conquistam-vitoria-e-vao-para-final-de-campeonato-realizado-em-sao-paulo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/boxeadores-de-caraguatatuba-conquistam-vitoria-e-vao-para-final-de-campeonato-realizado-em-sao-paulo/


 

 
 

Caraguatatuba conquista mais de 20 medalhas em competição da Federação 

Paulista de Atletismo  

 

Caraguatatuba 

Programa ‘Bairro a Bairro’ percorre Estrela D’Alva e região no primeiro dia de ação  

 

Caraguatatuba 

Comtur aprova proposta de Centro de Convenções no Porto Novo para verbas do 

Dade  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba sedia etapa do ‘Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento’ 

neste fim de semana  

 

Caraguatatuba 

Sebrae Caraguatatuba participa da Semana do MEI a partir da próxima segunda  

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Obras inicia pavimentação asfáltica no bairro Travessão  

 

Caraguatatuba 

Conseg promove reunião presencial para debater criação de Conselho Municipal de 

Políticas Antidrogas  

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba destaca importância do esporte e da educação na 

abertura da 11ª edição dos Jogos Escolares  

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Auditório Maristela de Oliveira recebe ‘Tributo aos Anos 80’ nesta sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para eleição de representantes da Sociedade Civil no Conselho 

Municipal do Idoso são prorrogadas novamente 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba parcela impostos e taxas em até 12x no cartão de 

crédito 

 

Caraguatatuba 

Adrenalina do Arena Freestyle Show invade Caraguatatuba no sábado; Saiba como 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/caraguatatuba-conquista-mais-de-20-medalhas-em-competicao-da-federacao-paulista-de-atletismo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/caraguatatuba-conquista-mais-de-20-medalhas-em-competicao-da-federacao-paulista-de-atletismo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/programa-bairro-a-bairro-percorre-estrela-dalva-e-regiao-no-primeiro-dia-de-acao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/comtur-aprova-proposta-de-centro-de-convencoes-no-porto-novo-para-verbas-do-dade/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/comtur-aprova-proposta-de-centro-de-convencoes-no-porto-novo-para-verbas-do-dade/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/sebrae-caraguatatuba-participa-da-semana-do-mei-a-partir-da-proxima-segunda/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/secretaria-de-obras-inicia-pavimentacao-asfaltica-no-bairro-travessao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/conseg-promove-reuniao-presencial-para-debater-criacao-de-conselho-municipal-de-politicas-antidrogas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/conseg-promove-reuniao-presencial-para-debater-criacao-de-conselho-municipal-de-politicas-antidrogas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/prefeito-de-caraguatatuba-destaca-importancia-do-esporte-e-da-educacao-na-abertura-da-11a-edicao-dos-jogos-escolares/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/10/prefeito-de-caraguatatuba-destaca-importancia-do-esporte-e-da-educacao-na-abertura-da-11a-edicao-dos-jogos-escolares/
https://falacaragua.com.br/2022/05/auditorio-maristela-de-oliveira-recebe-tributo-aos-anos-80-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/inscricoes-para-eleicao-de-representantes-da-sociedade-civil-no-conselho-municipal-do-idoso-sao-prorrogadas-novamente/
https://falacaragua.com.br/2022/05/inscricoes-para-eleicao-de-representantes-da-sociedade-civil-no-conselho-municipal-do-idoso-sao-prorrogadas-novamente/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-parcela-impostos-e-taxas-em-ate-12x-no-cartao-de-credito/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-parcela-impostos-e-taxas-em-ate-12x-no-cartao-de-credito/
https://falacaragua.com.br/2022/05/adrenalina-do-arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-solidario/


 

 
 

garantir seu ingresso solidário 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba conquista mais de 20 medalhas em competição da Federação 

Paulista de Atletismo 

 

Caraguatatuba 

Comtur aprova proposta de Centro de Convenções no Porto Novo para verbas do 

Dade 

 

Caraguatatuba 

Sebrae Caraguatatuba participa da Semana do MEI a partir da próxima segunda 

 

Caraguatatuba 

Conseg promove reunião presencial para debater criação de Conselho Municipal de 

Políticas Antidrogas 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba destaca importância do esporte e da educação na 

abertura da 11ª edição dos Jogos Escolares 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba sedia etapa do ‘Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento’ 

neste fim de semana 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Obras inicia pavimentação asfáltica no bairro Travessão 

 

Caraguatatuba 

Abertura da exposição fotográfica dos 70 anos da Casa de Saúde Stella Maris no 

Serramar Shopping contou com a presença de secretários, vereadores e religiosas 

do IPMMI 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Paratleta de Caraguatatuba conquista três medalhas no Campeonato Brasileiro 

Loterias Caixa de Atletismo  

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Paratleta de Caraguatatuba conquista três medalhas no Campeonato Brasileiro 

Loterias Caixa de Atletismo 

https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-conquista-mais-de-20-medalhas-em-competicao-da-federacao-paulista-de-atletismo/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-conquista-mais-de-20-medalhas-em-competicao-da-federacao-paulista-de-atletismo/
https://falacaragua.com.br/2022/05/comtur-aprova-proposta-de-centro-de-convencoes-no-porto-novo-para-verbas-do-dade/
https://falacaragua.com.br/2022/05/comtur-aprova-proposta-de-centro-de-convencoes-no-porto-novo-para-verbas-do-dade/
https://falacaragua.com.br/2022/05/sebrae-caraguatatuba-participa-da-semana-do-mei-a-partir-da-proxima-segunda/
https://falacaragua.com.br/2022/05/conseg-promove-reuniao-presencial-para-debater-criacao-de-conselho-municipal-de-politicas-antidrogas/
https://falacaragua.com.br/2022/05/conseg-promove-reuniao-presencial-para-debater-criacao-de-conselho-municipal-de-politicas-antidrogas/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeito-de-caraguatatuba-destaca-importancia-do-esporte-e-da-educacao-na-abertura-da-11a-edicao-dos-jogos-escolares/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeito-de-caraguatatuba-destaca-importancia-do-esporte-e-da-educacao-na-abertura-da-11a-edicao-dos-jogos-escolares/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2022/05/secretaria-de-obras-inicia-pavimentacao-asfaltica-no-bairro-travessao/
https://falacaragua.com.br/2022/05/abertura-da-exposicao-fotografica-dos-70-anos-da-casa-de-saude-stella-maris-no-serramar-shopping-contou-com-a-presenca-de-secretarios-vereadores-e-religiosas-do-ipmmi/
https://falacaragua.com.br/2022/05/abertura-da-exposicao-fotografica-dos-70-anos-da-casa-de-saude-stella-maris-no-serramar-shopping-contou-com-a-presenca-de-secretarios-vereadores-e-religiosas-do-ipmmi/
https://falacaragua.com.br/2022/05/abertura-da-exposicao-fotografica-dos-70-anos-da-casa-de-saude-stella-maris-no-serramar-shopping-contou-com-a-presenca-de-secretarios-vereadores-e-religiosas-do-ipmmi/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/10/paratleta-de-caraguatatuba-conquista-tres-medalhas-no-campeonato-brasileiro-loterias-caixa-de-atletismo/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/10/paratleta-de-caraguatatuba-conquista-tres-medalhas-no-campeonato-brasileiro-loterias-caixa-de-atletismo/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/10/paratleta-de-caraguatatuba-conquista-tres-medalhas-no-campeonato-brasileiro-loterias-caixa-de-atletismo/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/10/paratleta-de-caraguatatuba-conquista-tres-medalhas-no-campeonato-brasileiro-loterias-caixa-de-atletismo/


 

 
 

Caraguatatuba 

Quadrilha que roubou hotel em São Sebastião é presa pela PM em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Aguilar Junior destaca importância do esporte e da educação na abertura da 11ª 

edição dos Jogos Escolares de Caraguatatuba 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Veículo pega fogo no Bairro Perequê Mirim em Caraguatatuba  

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Paratleta de Caraguatatuba conquista três medalhas no Campeonato Brasileiro 

Loterias Caixa de Atletismo 

 

Caraguatatuba 

Quadrilha que roubou hotel em São Sebastião é presa pela PM em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Aguilar Junior destaca importância do esporte e da educação na abertura da 11ª 

edição dos Jogos Escolares de Caraguatatuba 

 

LN21 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba parcela impostos e taxas em até 12x no cartão de 

crédito 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

PM prende Quadrilha suspeita de assaltar Hotel Roma em São Sebastião  

 
TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Caraguatatuba tem vagas de emprego abertas 

 

Link Vanguarda 

Afogamentos no litoral norte 

 

Bom Dia Vanguarda 

Óleo de cozinha chega a R$10 

 

Bom Dia Vanguarda 

Nova Caraguá II, reclamação conservação de terreno 

https://litoraldefato.com.br/2022/05/10/quadrilha-que-roubou-hotel-em-sao-sebastiao-e-presa-pela-pm-em-caragua/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/11/aguilar-junior-destaca-importancia-do-esporte-e-da-educacao-na-abertura-da-11a-edicao-dos-jogos-escolares-de-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/11/aguilar-junior-destaca-importancia-do-esporte-e-da-educacao-na-abertura-da-11a-edicao-dos-jogos-escolares-de-caraguatatuba/
https://agazetarm.com.br/2022/05/veiculo-pega-fogo-no-bairro-pereque-mirim-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/10/paratleta-de-caraguatatuba-conquista-tres-medalhas-no-campeonato-brasileiro-loterias-caixa-de-atletismo/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/10/paratleta-de-caraguatatuba-conquista-tres-medalhas-no-campeonato-brasileiro-loterias-caixa-de-atletismo/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/10/quadrilha-que-roubou-hotel-em-sao-sebastiao-e-presa-pela-pm-em-caragua/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/11/aguilar-junior-destaca-importancia-do-esporte-e-da-educacao-na-abertura-da-11a-edicao-dos-jogos-escolares-de-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/11/aguilar-junior-destaca-importancia-do-esporte-e-da-educacao-na-abertura-da-11a-edicao-dos-jogos-escolares-de-caraguatatuba/
https://ln21.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-parcela-impostos-e-taxas-em-ate-12x-no-cartao-de-credito/
https://ln21.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-parcela-impostos-e-taxas-em-ate-12x-no-cartao-de-credito/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/05/10/pm-prende-quadrlha-speita-de-assaltar-hotel-roma-em-sao-sebastiao/
https://globoplay.globo.com/v/10562030/
https://globoplay.globo.com/v/10562044/
https://globoplay.globo.com/v/10564577/
https://globoplay.globo.com/v/10564554/


 

 
 

Clipping de Notícias: 10/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Veículo pega fogo em Caraguatatuba 

 

Na madrugada desta terça-feira (10), uma Kombi, que estava localizada na avenida 

José Herculano, no Bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba, pegou fogo. 

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, acionado para atender a 

ocorrência, o fogo foi controlado e não houve vítimas. 

A causa do incêndio não foi identificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 10/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Homem que matou ex-colega de trabalho em Caraguá é condenado à 

20 anos de prisão 

 

Réu por matar ex-colega de trabalho com pedaço de madeira em Caraguatatuba 

pega 20 anos de prisão 

Homem atacou vítima durante discussão quando iam cobrar dívida 

Na última quinta-feira (5/5), o Judiciário de Caraguatatuba condenou um homem 

denunciado pelo MPSP após ter matado um ex-companheiro de trabalho. Por ter 

espancado a vítima até a morte usando um pedaço de madeira, o réu foi 

sentenciado a 20 anos de prisão. 

O promotor de Justiça Renato Queiroz de Lima narra na denúncia que, em junho de 

2019, réu e vítima discutiram no dia em que ambos iriam cobrar uma dívida 

relacionada ao trabalho que ambos prestaram. 

“Em razão de uma simples discussão, o acusado muniu-se de um pedaço de 

madeira e desferiu diversos golpes contra a face e o crânio da vítima, que foram a 

causa eficiente de sua morte”, dizem os autos. Lima atuou também no Plenário do 

Júri. 

De acordo com a sentença, o réu não poderá recorrer em liberdade. 
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Surfista de Caraguatatuba conquista primeiro lugar no RN 

 

A surfista Katellyn Alves de Oliveira, de 12 anos, foi campeã na categoria iniciante 

no II Pipa Long Surf Festival, realizado na praia do Madeiro, no último domingo (8), 

em Tibau do Sul (RN). 

A jovem desbancou da prova duas atletas do Rio Grande do Norte e uma do Ceará. 

“Primeiramente queria agradecer à Deus por conquistar esse pódio, foi uma 

competição incrível! O campeonato foi um pouco complicado de ganhar, mulheres 

com mais de 18 anos, eu era a mais novinha ali, mas fui pra cima, mantive meu 

estilo nas ondas. Fico muito feliz de trazer esse pódio pra casa” diz toda orgulhosa. 

Entretanto, essa não foi a primeira vitória da jovem, que já ganhou outras duas 

provas, a Rei do Mágico Longboard Festival, na praia da Baleia, em São Sebastião 

(SP) e a Canela Seca Longboard Festival, na praia da Macumba, no Rio de Janeiro 

(RJ). Resultados frutos de seu esforço, que iniciou cedo no esporte. Começou a 

surfar aos três anos e a competir com sete, com seu pai, também seu técnico. 

“Ter passado pelos obstáculos e continuar nesse caminho é muito incrível e muito 

importante pra mim, um sonho desde novinha”, relata a atleta, que visa se 

destacar como atleta profissional e divulgar cada vez mais o esporte. 

Para Danilo dos Santos Oliveira a emoção é sempre dobrada nas competições. Ao 

mesmo tempo, pai e técnico, ele tenta aliar da melhor maneira esses dois papéis. 

“Dou puxão de orelha, às vezes falo mais grosso. A parte complicada é essa, ela 

entender que estou falando como técnico, não como pai. Mas, a cada competição, 

estamos nos entendendo”, diz confiante. 



 

 
 

Inicialmente a atleta competia na modalidade pranchinha, mas, ao completar 12 

anos, decidiu conhecer o Longboard e desde então vem se destacando entre os 

adultos e está bem colocada no ranking. 

“Ela é uma menina empenhada, disciplinada. Nos treinos responde bem, está 

sempre buscando a perfeição da manobra. Nas competições ela vira uma gigante. 

A idade dela não influencia em nada com as outras competidoras. Ela é bem 

centrada, focada, estuda as adversárias, estuda o mar, pergunta, tá ali atenta, 

sempre antenada no que está acontecendo. E é isso, quando o atleta tem foco, 

disciplina, o resultado vem, como tá vindo pra ela”, completa Danilo, todo 

orgulhoso da pupila. 

Katellyn também competiu na categoria Open, no II Pipa Long Surf Festival, ganhou 

a primeira bateria, mas acabou ficando com o 7º lugar. Focada, a atleta se prepara 

agora para os próximos campeonatos que acontecerão em junho no Rio de Janeiro, 

Sergipe e na Paraíba, respectivamente. 

“Pra mim, é um orgulho, ela é muito focada sabe o que quer, cumpri com suas 

responsabilidades. Pra ela tem sido muito corrido escola, treino, inglês, mas ela 

tem conseguido dar conta de tudo com tão pouca idade. Sou muito feliz e 

orgulhosa pela filha que tenho”, finaliza a mãe Sabrina Alves de Oliveira. 
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Exposição fotográfica 70 anos da Casa de Saúde Stella Maris 

permanece até o fim do mês no Serramar Shopping 

 

A exposição fotográfica 70 anos da Casa de Saúde Stella Maris, aberta no último 

dia 5 de maio, permanece até o fim do mês no Serramar Shopping. A mostra 

traz registros desde a inauguração do hospital, no dia 24 de maio de 1952, até os 

tempos atuais, evidenciando o avanço da unidade. 

A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades, entre elas, o 

secretário municipal de Saúde, Gustavo Boher; o secretário de Direitos da Pessoa 

com Deficiência e do Idoso, Amauri Toledo, bem como colaboradores e religiosas 

do Stella Maris, servidores municipais, os vereadores Jair Silva, Vera Lúcia de 

Morais, Oswaldo Pimenta, conhecido como China, representante do vereador 

Aurimar Mansano, além de amigos e parceiros do hospital. 

A frente da cerimônia de abertura da exposição, Tatiane Santos, administradora do 

Hospital, e a Irmã Renata Ramos, agradeceram a todos que fizeram parte dessa 

história. “São setenta anos de história intimamente ligada ao dia a dia da 

população de Caraguá e do Litoral Norte. Enfrentamos muitos desafios, e 

mantemos firmes com o propósito de prestar um ótimo serviço de Saúde na 

cidade”, disse Tatiane. 

Ainda, no evento, foi exibido um vídeo inédito que conta a história e o trabalho da 

Casa de Saúde Stella Maris desde a sua inauguração. Quem cortou o laço e 

inaugurou a exposição foram as Irmãs da Congregação das Pequenas Missionárias 

de Maria Imaculada (IPMMI), sede mantenedora do hospital.  

Quem passear pelo centro comercial até o dia 29 de maio poderá prestigiar e 

conhecer um pouco mais da história do Stella Maris. A vocação inicial da Casa de 



 

 
 

Saúde Stella Maris era para atendimento de adultos e crianças. Ao longo dos anos 

foi ampliando seus serviços para o atendimento pediátrico e atendimento em 

Maternidade, entre outras especialidades. Nos últimos anos, diversificou seu 

atendimento, adquirindo características de Hospital Geral. 

Glaucia Acciarito, coordenadora de Marketing do Serramar Shopping considera a 

exposição um atrativo para todos. “Tanto a população, como os turistas, poderão 

conhecer mais do hospital que está a 70 anos cuidando da saúde dos 

caraguatatubenses”, contou. 
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Auditório da Fundacc recebe 'Tributo aos Anos 80' nesta sexta 

 

Nesta sexta-feira (13), às 20h, o Auditório Maristela de Oliveira recebe o show 

'Tributo aos Anos 80', que promete celebrar em grande estilo a década de ouro do 

Rock Nacional. O evento é uma realização da Eçapira Produções e Banda Radar 80. 

Os ingressos para o show podem ser adquiridos antecipadamente pelo valor de R$ 

15 com reservas pelo número: (12) 9 9777-5355, ou no dia da apresentação, com 

uma hora de antecedência ao início do espetáculo. 

O 'Tributo aos Anos 80' vai além de somente proporcionar entretenimento, ele tem 

como proposta promover uma experiência única a todos que queiram estar 

presentes, através de uma verdadeira viagem de volta ao passado. Para isso, entre 

as atrações previstas, o público se deparará com muitas surpresas, que vão do 

áudio ao visual. Com intervenção teatral e exposição completa de objetos dos anos 

80, o show promete mexer com o imaginário de uns e lembranças de outros. 

Para o produtor, Esdras Cabral, proprietário da Eçapira, esse evento deve ser um 

marco e, certamente, o início de uma nova era nas produções artísticas e culturais 

de toda a região. 

"Ao longo de nossas produções, foi possível detectar que existe uma grande 

procura por festas e eventos que mexam com o emocional das pessoas, e como 

recordar é viver, entendemos que esse projeto fará a diferença, principalmente, por 

conta da memória afetiva das pessoas", comentou Esdras. 

Sendo assim, tendo em seu cast a Radar 80, uma banda que por si só já 

representa muito bem esse cenário, a produtora aliou memória, história, qualidade 

e ambientação, tudo em um só evento. 



 

 
 

Para que tudo possa ser de fato especial, Esdras Cabral convidou Clovis Rotth para 

co-produzir o tributo. Além de ser o vocalista da Banda Radar 80, é um apaixonado, 

estudioso sobre a época e talvez um dos maiores incentivadores a tal preservação. 

"Poder reviver cada emoção vivida na época, é, sem dúvida, algo muito especial 

para mim. Entretanto, estar na produção de um evento que homenageia os anos 

80 nos moldes do que está sendo proposto esse tributo, está acima de qualquer 

expectativa", frisou Clovis. 

Serviço 

Show musical: Tributo aos Anos 80 

Data: 13 de maio (sexta-feira) 

Horário: 20h 

Ingresso antecipado: R$ 15 – reserva pelo número (12) 9 9777-5355 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro (sede Fundacc) 
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia pavimentação asfáltica no bairro 

Travessão 

 

Equipes da Secretaria de Obras Públicas estão desde terça-feira (10) no bairro 

Travessão, na região sul, para realizar o serviço de pavimentação asfáltica da Rua 

Caraguatatuba, a primeira do bairro a receber o serviço. 

O local, que antes era de bloquete, será completamente asfaltado. A obra é 

realizada em uma área de 3.541,83 m². 

No geral, a pavimentação contempla a manutenção das vias existentes, colocação 

de guias, sarjetas, instalação de sistema de drenagem e posteriormente a 

pavimentação com asfalto. 

A aplicação do asfalto pôde ser iniciada devido ao avanço nas obras de drenagem 

que ainda são realizadas na região nas ruas Pirajuí, Luiz Nicolau Fagundes Varela e 

José Ferreira dos Santos. 

A pavimentação tem o objetivo de melhorar as condições do tráfego, segurança no 

trânsito, conservação das vias públicas e oferecer conforto à população local. 

Segundo a Prefeitura, o serviço faz parte da fase 1 do Plano de Pavimentação 

Municipal – Caraguá em Obras, que contempla a região sul da cidade. Este projeto 

tem investimento superior a R$ 28 milhões 
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Caraguatatuba recebe etapa do Campeonato Paulista de Pesca e 

Lançamento neste fim de semana 

 

Caraguatatuba recebe, neste sábado (14) e domingo (15), a 2ª Etapa do 

Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2022, na Praia do Massaguaçu, na 

região sul. O evento, realizado pela Federação Paulista de Pesca e Lançamento 

(FPPL), com apoio da Secretaria de Turismo (Setur), espera reunir cerca de 150 

atletas de pesca esportiva. 

Nesta competição, que tem abertura prevista para treinamento e reconhecimento 

no sábado, às 14h, as provas serão pontuadas em 20x1. São 20 pontos por peça e 

um ponto para cada 100g do peixe fisgado. As disputas ocorrem no domingo, das 

8h às 12h30. A FPPL garantiu que todos os peixes pescados durante as disputas 

serão doados para uma instituição de caridade do município. 

Os competidores, distribuídos nas categorias masculina, feminina, juvenil/iniciante 

e master, serão premiados por prova. Os campeões das categorias masculina, 

feminina e master receberão medalha e troféu. Na categoria juvenil, os atletas irão 

receber medalha. 

Na Praia do Massaguaçu, o competidor poderá encontrar os mais variados tipos de 

peixe, que podem ser de pequeno, médio ou grande porte, como peixes-espadas, 

robalos, cações, corvinas, betaras, linguados, anchovas e até raias. 

Avaliação  

Raias-viola e cação-viola capturados no dia do campeonato irão pontuar, mas o 

atleta deverá colocar o animal a seco e convocar, no mínimo, duas testemunhas 

para conferir a captura. Assim que for realizada a conferência, o pescador deverá 

devolver imediatamente o peixe para o mar. 



 

 
 

Peixes que produzem enzimas prejudiciais à saúde como, por exemplo, amboré e 

similares, peixe-macaco, peixe-sapo e qualquer tipo de baiacu (inclusive baiacu-

espinho, arara/bandeira ou tigre) não irão pontuar. Isso garante a segurança do 

atleta e, principalmente, do animal. 

Com foco na preservação, o regulamento do campeonato dispõe que além do 

cação da espécie viola ou anjo, a garoupa também está proibida de ser capturada e 

que a FPPL respeita a tabela das espécies em extinção, conforme a portaria MMA 

nº 445/2014. 

A 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento é aberta ao público e 

qualquer pessoa pode acompanhar de perto todas as provas, além de torcer pelos 

atletas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 99981-9629.  

Serviço 

2ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2022 

Data: 14 e 15 de maio  

Horário: sábado (a partir das 14h) e domingo (das 8h às 12h30) 

Local: Praia do Massaguaçu 

Informações: (11) 99981-9629 
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Caraguá inicia força-tarefa de limpeza com Programa “Bairro a Bairro” 

 

Caraguatatuba deu início na terça-feira (10) o Programa ‘Bairro a Bairro’, com 

diversos serviços de manutenção pela cidade. Serão 120 trabalhadores da 

Secretaria de Serviços Públicos, que estarão diariamente pelos bairros da cidade, 

com uma força-tarefa, dando mais agilidade e eficiência aos serviços. 

A programação inicia no bairro Estrela D’alva e segue até o Sumaré e Martim de Sá. 

Dentro do prazo de 45 dias, o cronograma será finalizado até os bairros da Região 

Sul. Na sequência, o programa entra na Região Norte da cidade. 

O mutirão terá os serviços de roçada, varrição, capina, pintura de guias e bota-fora, 

com apoio de duas retroescavadeiras e quatro caminhões para recolha dos 

materiais. 

O secretário de Serviços Públicos, Marcelo Pereira destaca que as equipes estarão 

em trabalho constante para manter a limpeza pública da cidade. “Todos os bairros 

serão abrangidos pelo Programa e a zeladoria será intensificada pelo Poder 

Público”, explica. 
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Kombi em chamas mobiliza bombeiros no bairro Perequê-Mirim, em 

Caraguatatuba 

Fogo foi extinto e ocorrência não registrou vítimas 

 

Corpo de Bombeiros é acionado, durante a madrugada desta terça-feira (10), para 

extinguir chamas que tomaram uma Kombi na avenida José Herculano, no bairro 

Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. 

Até o momento, as autoridades não conseguiram definir o que causou o incêndio. O 

veículo estava abandonado e a ocorrência não registrou vítimas. 

Com a extinção das chamas, a Kombi foi deixada aos cuidados do policiamento. 

Sem mais informações. Em caso de atualização, OVALE modificará a matéria. 
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Prefeitura de Caraguatatuba vai retomar projeto de revitalização da 

praia da Mococa 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca informou que será realizada ainda este mês, uma reunião com 

os quiosqueiros da Praia da Mococa e a Comissão de Gestão de Orla para avaliar 

se é possível iniciar, junto à Secretaria, o cronograma de obras para o Projeto de 

Intervenção Urbanística (PIU). 

A praia da Mococa, que fica na região norte de Caraguatatuba, uma das mais 

frequentadas da cidade, vem sofrendo há dez anos um processo de erosão 

bastante avançado provocado pelo avanço do mar. 

A praia já teria perdido cerca de 80 metros de sua faixa de areia. Praticamente 

todos os nove quiosques instalados na sua orla foram prejudicados pelas últimas 

ressacas, cinco deles acabaram demolidos. 

A Prefeitura de Caraguatatuba apresentou um projeto para reurbanização da 

Mococa, que aguarda aprovação do SPU. As obras deveriam ter sido iniciadas em 

maio de 2021, mas até agora nada foi feito. 

Segundo a prefeitura, o projeto está vigente no município desde o ano passado, no 

entanto, precisou ser reavaliado devido à pandemia da Covid-19 e os prejuízos 

causado aos quiosqueiros. O projeto,  ainda em estudos, prevê o recuo dos 

quiosques, novas vias e instalação de infraestrutura, como luz, água e saneamento. 

A prefeitura fará a parte de infraestrutura de água e esgoto, melhoria dos três 

acessos à praia, implantação de vagas e bolsões de estacionamentos e 

recuperação da vegetação nativa. Os nove quiosques serão recuados de 4 a 5 

metros, reconstruídos de alvenaria, com 216 metros quadrados, com espaço para 

banheiros, cozinha e salão de mesas e cadeiras. 

Os permissionários devem fazer a estrutura de alvenaria dos quiosques, com 

espaço para banheiros, cozinha e salão de mesas e cadeiras. Segundo a prefeitura, 



 

 
 

no projeto, está prevista a construção dos quiosques em forma de retângulo 

paralelo ao mar para evitar os efeitos das ressacas, inclusive, com a colocação de 

gabiões que vão conter mais a força de água. 

Mococa antes e hoje 

A praia já teria perdido cerca de 80 metros de sua faixa de areia. Praticamente 

todos os nove quiosques instalados na sua orla foram prejudicados pelas últimas 

ressacas, quatro deles acabaram demolidos. 

Confira a mudança de característica da praia nos últimos dez anos através das 

fotos feitas pelos fotógrafos  Gianne D’Angelo, em 2011 e de Luís Gava, este 

ano(2021). Comparando as duas fotos, dá para notar que a praia perdeu mais de 

80 metros de sua faixa de areia. 

Até mesmo, espaços destinados a prática de voley, futvoley e de lazer para crianças 

foram destruídos pelo avanço da maré. A prefeitura da cidade tem um projeto 

pronto para recuar os quiosques e oferecer nova estrutura para os comerciantes, 

mas aguarda liberação pelo SPU(Secretaria do Patrimônio da União). 

A comerciante Suzana Santos, do quiosque do Serjão, instalado há 21 anos na 

Mococa, afirma que as ressacas estão ocorrendo cada vez mais fortes e destruindo 

tudo que tem pela frente, árvores, coqueiros e até as contenções feitas com saco 

de areia e de madeira que ficam em frente aos quiosques. 

“Colocamos a proteção, uma contenção com saco de areia, mas cada vez que vem 

a ressaca, derruba tudo. No passado, foi atingido o canto direito da praia, nos 

últimos três anos, o lado esquerdo.  Acredito que seja um ciclo da natureza”, 

contou. 

Erosão 

A doutora e pesquisadora científica Célia Regina de Souza, do Instituto Geográfico 

de São Paulo, avalia que entre as causas do avanço do mar na Mococa está a 

elevação do nível do mar que vem ocorrendo em todo o mundo. 

Uma das maiores especialistas em erosão praial e costeira do país, Célia Regina 

explica que o avanço do mar ocorre devido as condições naturais e antrópicas 

(intervenção humana). 

“Com a elevação dos oceanos, o mar avança em direção as praias, procurando 

ocupar a faixa de areia. Isso ocorre com as marés altas e ressacas. A praia é uma 

espécie de barreira física natural. Como existem construções, principalmente, em 

praias urbanas, elas impedem o mar de se acomodar, a maré procura ocupar 

outros espaços”, relata. 

Segundo ela, a ressaca ou maré alta, impedida de ocupar a orla natural, retira areia 

de um local e leva para o fundo marinho ou outro trecho da orla.  Em algumas 



 

 
 

praias, como a Mococa, vem ocorrendo isso, ocorre isso, enquanto, o lado 

esquerdo perde faixa de areia- perdeu quase 80 metros nos últimos dez anos, o 

lado direito ganha cada vez mais espaço. 

Recentemente, um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), 

do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) visitou a Mococa. A avaliação foi 

agendada pela Profª Dra Célia Regina de Gouveia Souza, coordenadora da 

Plataforma de Comunicação de Riscos Costeiros para o Litoral de São Paulo 

(Redecost), uma das maiores especialistas em erosão praial do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 10/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Salim Burihan 

 

Caraguá, Ubatuba e São Sebastião consumiram água supostamente 

contaminada, segundo reportagem da Uol 

 

Entre 2018 e 2020, contaminantes foram encontrados na água que saiu da 

torneira de 132 cidades paulistas abastecidas pela Sabesp, entre elas, 

Caraguatatuba, Ubatuba, e São Sebastião (em Ilhabela, nada foi encontrado). As 

substâncias químicas excederam o valor máximo permitido pelo Ministério da 

Saúde, órgão que define um parâmetro de controle, acima do qual há risco à saúde 

humana. 

A informação foi dada pelas jornalistas Hélen Freitas e Ana Aranha, da Repórter 

Brasil e da Agência Pública. Segundo as jornalistas, em reportagem publicada 

ontem, segunda-feira (9), pela UOL, a Sabesp, em suas ações de comunicação, 

omite problemas na qualidade da água que deveriam ser divulgados aos 

consumidores. 

O portal noticiasdaspraias.com foi até o Mapa da Água para checar a avaliação 

sobre a água consumida por moradores de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião 

e Ilhabela entre os anos de 2018 e 2020. Confira: 

Em Ubatuba e Caraguatatuba, por três anos consecutivos, segundo o Mapa da 

Água, foi registrado água com substâncias acima do limite de segurança, pois 

foram detectadas 2 substâncias que geram riscos à saúde: Ácidos haloacéticos 

total e Trihalometanos Total, ambos, subprodutos da desinfecção. 

Em São Sebastião, no mesmo período, de 2018 a 2020, foi detectada uma 

substância que gera riscos à saúde acima do limite de segurança na água de São 

Sebastião (Ácidos haloacéticos total). Em Ilhabela, entre 2018 e 2020, não teria 

sido registrado problemas na água consumida pela população local, todas as 

substâncias estavam dentro do limite de segurança. 



 

 
 

Confira os riscos oferecidos pelas substâncias encontradas na água de 

Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião, entre 2018 e 2020: 

Ácidos haloacéticos total  

Os ácidos dicloroacético, tricloroacético, bromoacético e dibromoacético são 

classificados como possivelmente cancerígeno para humanos pela Agência 

Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), órgão da Organização Mundial da 

Saúde. Em altas concentrações, os ácidos haloacéticos também podem gerar 

problemas no fígado, testículos, pâncreas, cérebro e sistema nervoso. Os ácidos 

haloacéticos são classificados como subprodutos da desinfecção, formado quando 

o cloro é adicionado à água para matar bactérias e outros microorganismos 

patogênicos. 

Trihalometanos Total  

Os trihalometanos são um grupo de compostos químicos e orgânicos que derivam 

do metano. Ele inclui substâncias como o clorofórmio, classificado como 

possivelmente cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa em 

Câncer (IARC). A exposição oral prolongada a esta substância pode produzir efeitos 

no fígado, rins e sangue. Os trihalometanos são utilizados como solvente em vários 

produtos (vernizes, ceras, gorduras, óleos, graxas), agente de limpeza a seco, 

anestésico, em extintores de incêndio, intermediário na fabricação de corantes, 

agrotóxicos e como fumigante para grãos. Alguns países proíbem o uso de 

clorofórmio como anestésico, medicamentos e cosméticos. 

Sabesp 

As jornalistas, autoras da reportagem, pediram informações à Sabesp. A Sabesp 

informou que a água fornecida cumpre a legislação para potabilidade da água: 

Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5, alterado pelas Portarias GM/MS nº 

888/21 e nº 2472/21 do Ministério da Saúde. Visando garantir sua qualidade, a 

Companhia monitora continuamente, conforme exigências do ministério, todas as 

etapas do sistema de abastecimento, desde o manancial, onde é feita a captação 

da água, as estações de tratamento, as redes de distribuição até o cavalete na 

entrada do imóvel dos clientes. Sempre que anomalias são constatadas, são 

tomadas as providências necessárias visando a regularização da situação. 

Segundo a empresa, conforme a legislação, o “padrão de potabilidade de 

subprodutos da desinfecção deve ser verificado com base na média móvel dos 

resultados das amostras analisadas nos últimos doze meses”. Essa avaliação deve 

ser feita para cada sistema produtor, levando em conta seu histórico completo. Os 

dados apresentados pela reportagem mostram resultados pontuais, levando à 

conclusão equivocada de que certos sistemas não atendem aos padrões. 

A Sabesp também informou que não há ocorrências de 2,4,6 Triclorofenol em 

concentrações acima do limite permitido. Nos 14 ensaios trimestrais realizados 

https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/
https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/
https://www.des.nh.gov/sites/g/files/ehbemt341/files/documents/ard-ehp-36.pdf
https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/
https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/
https://cetesb.sp.gov.br/laboratorios/wp-content/uploads/sites/24/2013/11/Cloroformio.pdf


 

 
 

desde janeiro de 2018, os maiores valores encontrados foram de 0,00108 mg/L 

em Torre de Pedra e 0,00129 mg/L em Anhembi, muito abaixo do limite de 0,2 

mg/L. As duas ocorrências pontuais citadas foram registros lançados no Sisagua 

em 2018, quando os dados eram reportados pela Sabesp às Vigilâncias Sanitárias. 

Estas faziam a digitação no sistema, o que pode ter levado a erro. Desde janeiro de 

2019, a Companhia envia os resultados de forma eletrônica diretamente para o 

Sisagua, o que evita falhas de digitação. 

Segundo a empresa, o cloro é o agente desinfetante mais utilizado no processo de 

tratamento de água no Brasil, e a manutenção de um residual na rede de 

distribuição é uma exigência da legislação (art.32 do capítulo V da Portaria de 

Potabilidade). Assim, é esperado que, eventualmente, ocorra a presença de 

subprodutos da desinfecção em maior ou menor concentração, variando de acordo 

com as condições climáticas e com a composição da água a ser tratada. 

A Sabesp explicou que devido a essa esperada ocorrência, é que se exige o 

monitoramento constante e a avaliação da qualidade da água é feita considerando-

se a média móvel dos resultados históricos. A aplicação de cloro é feita pela 

Sabesp conforme a Portaria de Potabilidade, que estabelece a concentração “em 

toda a extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede) e nos pontos de 

consumo” de no máximo de 5 mg/L. Os resultados do monitoramento permanente 

não acusam valores acima desse limite. 
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Quadrilha é presa com dólar, euro e armas de fogo em Caraguatatuba 

(SP) 

Grupo estava envolvido em um assalto ao Hotel Roma, em São Sebastião, na noite 

de domingo (8). Homens foram presos por porte de arma ilegal e roubo 

 

Uma quadrilha foi presa por roubo e porte de arma ilegal em Caraguatatuba, no 

Litoral Norte de São Paulo, na manhã de segunda-feira (11). 

De acordo com a Polícia Militar, o grupo estava envolvido em um roubo no Hotel 

Roma, em São Sebastião, na noite de domingo (8). 

Em patrulhamento pela região sul de Caraguatatuba, uma equipe da Atividade 

Delegada avistou um veículo vectra, envolvido no roubo em São Sebastião.   

Segundo a PM, o carro estava estacionado em uma rua do bairro Perequê-Mirim, 

quando um indivíduo percebeu a presença policial e retirou uma mala do veículo. 

Ele e outros dois comparsas se dirigiram a outro carro, um Hyundai Veracruz . 

A policia seguiu o veículo, que tentou fugir, mas foi abordado. 

Durante revista pessoal dos ocupantes foi localizada uma grande quantidade de 

dinheiro em moedas nacionais e estrangeiras, como dólar e euros. 

A polícia ainda encontrou mais dinheiro e outras duas armas de fogo, além de 

aparelhos celulares. 

O grupo foi preso e está à disposição da Justiça. 
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Carro em chamas assusta moradores em Caraguatatuba (SP) 

Kombi pegou fogo na Avenida José Herculano, no bairro Perequê Mirim, na 

madrugada desta terça-feira (10) 

 

Uma Volkswagen Kombi pegou fogo na avenida José Herculano, no bairro Perequê 

Mirim, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na madrugada desta 

terça-feira (10). 

Moradores ficaram assustados com as chamas, que se iniciaram por volta das 

00h45 no trecho urbano da rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e 

combateu as chamas. 

Não há informações de feridos e ainda não se sabe o motivo do incêndio. O trânsito 

flui normalmente no trecho. 
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Aguilar Junior destaca importância do esporte e da educação 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta terça-feira 

(10) da abertura da 11ª edição dos Jogos Estudantis Municipais (JEM). Na ocasião, 

ele destacou aos presentes sobre a importância do incentivo ao esporte e à 

educação.  “Por isso, podem sempre contar comigo”. 

Ele ainda agradeceu o empenho das equipes da Educação e do Esporte com 

professores e apoio pedagógico pela dedicação às crianças. 

A supervisora de Ensino, Carmen Emilia Abdalla, na ocasião representando a 

secretária  Educação, Márcia Paiva, destacou a importância do vento lembrando 

que  “o esporte transforma vidas e o esporte atrelado à educação é sucesso certo”. 

Neste semestre, os Jogos Escolares devem reunir cerca de 1.600 alunos do Ensino 

Fundamental I (1º ao 5º ano) que disputarão cinco modalidades esportivas, Damas, 

Xadrez, Tênis de Mesa, Futsal e Atletismo 

Ele é um projeto realizado por meio das Secretarias de Educação e de Esportes e 

Recreação e tem como objetivo promover, através da prática esportiva, a 

socialização e integração entre os alunos de sete unidades escolares da rede 

municipal de ensino, assim como a descoberta de novos talentos esportivos e, 

principalmente, o desenvolvimento de valores, disciplina, habilidades e 

competências motoras que deverão compor o repertório do aluno em toda sua 

trajetória de vida. 

De acordo com a professora do Apoio Pedagógico, Silvia Patrícia da Silva, 

articuladora do JEM na Secretaria de Educação, no próximo semestre será a vez 

dos cerca de 1 mil alunos do ensino fundamental II. “Fazemos dessa forma para 



 

 
 

não atrapalhar o ano letivo dos estudantes e ao mesmo tempo trabalhar a 

socialização”. 

Ainda conforme ela, os JEM permitem o incentivo à prática do fair play (expressão 

em Inglês que significa ‘jogo limpo’). “A conscientização para que os atletas 

compreendam e pratiquem a ética no meio esportivo e que possam ampliar a 

prática desse conceito em suas vidas de modo geral é muito importante”, disse. 

Escolas confirmadas: 

EMEFProfª Antonia Antunes Arouca 

EMEF Prof. Antonio de Freitas Avelar 

EMEF Prof. Euclydes Ferreira 

EMEF Prof.Luiz Silvar do Prado 

EMEF Profª Maria Aparecida de Carvalho 

EMEF Profª Maria Moraes de Oliveira 

EMEFEBS Prof. Ricardo Luques Sammarco Serra 
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Inscrições para eleição de representantes da Sociedade Civil no 

Conselho Municipal do Idoso são prorrogadas novamente 

 

Por falta de quórum, ou seja, a quantidade mínima obrigatória de membros 

inscritos para realizar a eleição para representantes da Sociedade Civil no Conselho 

Municipal do Idoso, o prazo das inscrições foi prorrogado até o dia 18 de maio. 

A eleição será para três representantes titulares e três suplentes de Sindicatos ou 

Associações Civis; três representantes titulares e três representantes suplentes de 

Sindicatos ou Associações Civis voltadas especificamente aos idosos; um 

representante titular e um representante suplente de Instituição de Nível Superior; 

e três representantes titulares e três suplentes, pessoas acima de 60 anos, 

residentes no município de Caraguatatuba. 

As inscrições devem ser efetuadas na sede do Conselho, localizada na Rua Jorge 

Burihan, 30, no Jardim Jaqueira. 

No ato do registro, todos os candidatos devem preencher uma ficha cadastral e 

apresentar cópia dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de endereço. 

No caso de representantes de Sindicatos e Associações Civis, inclusive aquelas 

voltadas especificamente aos idosos, deverá apresentar, além dos documentos 

solicitados, mais os seguintes: ofício do Sindicato ou Associação Civil, indicando o 

candidato (a) titular e suplente; cópia da ata da eleição e posse da Diretoria em 

exercício; cópia do estatuto do Sindicato ou Associação Civil; e cópia do CNPJ do 

Ministério da Fazenda. 

No caso de representante de Instituição de Nível Superior o candidato deverá 

apresentar além dos documentos pessoais solicitados, ofício da Instituição de Nível 

Superior indicando o candidato (a) titular e suplente; cópia da ata da eleição e 

posse da Diretoria em exercício; e cópia do CNPJ do Ministério da Fazenda. 

A função de Conselheiro do CMDDI é considerada de caráter relevante e prioritário 

e não é remunerada. 



 

 
 

A eleição foi remarcada para o dia 1º de junho, de forma presencial, das 9h às 16h, 

no salão principal do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao 

Idoso (Ciapi), localizado na Rua Jorge Burihan, 30, no  bairro Jardim Jaqueira. 

Poderá votar qualquer eleitor de Caraguatatuba mediante apresentação de Título 

de Eleitor. A apuração dos votos ocorrerá logo após o encerramento da eleição. 
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Fundo Social de Caraguatatuba inicia curso de Home Baby 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba iniciou mais um curso de qualificação promovido 

neste primeiro semestre. Os alunos participaram no sábado (7) do curso de Home 

Baby (babá), no Instituto Dom Bosco. 

A qualificação será realizada em quatro sábados, de forma gratuita, e abordará 

sobre higiene pessoal (prática de banho e trocas de fraldas); comportamento na 

residência, passeios e viagens; cuidados com a segurança; significado, importância 

e como colocar limites; eliminar formas desastrosas de se educar (chantagem, 

ameaças, promessas, comparações, etc); noções básicas de nutrição; noções de 

primeiros socorros e recreação infantil. 

Na prática, irão aprender como esterilizar os utensílios do bebê, técnicas de 

higienização, preparo de mamadeiras e papinhas doces e salgadas e montagem de 

pratos divertidos. Entre as disciplinas, também conta com nutricionista, psicóloga e 

pedagoga e aulas de Shantala. 

A aluna Luciana Garcez de Freitas, 49 anos, conta que, atualmente, faz alguns 

trabalhos como cabeleireira e manicure, mas já trabalhou como babá e ajudou a 

criar oito crianças, embora não tenha tido a oportunidade de se qualificar. “O curso 

vai me oportunizar a ter uma certificação na área, me tornando mais profissional. 

Foi uma grande bênção conseguir participar do curso e eu creio que serão abertas 

várias oportunidades”, relatou. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, destacou que o curso foi pensado e 

estruturado para aqueles que realmente queiram atuar na área e tenham perfil 

para a profissão. “É necessário que o profissional tenha o cuidado com a criança e, 

para isso, é importante ter o conhecimento. Espero que, ao final, saiam pessoas 

comprometidas e dispostas a buscar novos campos de atuação”, disse. 
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Auditório Maristela de Oliveira recebe ‘Tributo aos Anos 80’ nesta 

sexta-feira 

 

Nesta sexta-feira (13), às 20h, o Auditório Maristela de Oliveira recebe o show 

‘Tributo aos Anos 80’, que promete celebrar em grande estilo a década de ouro do 

Rock Nacional. O evento é uma realização da Eçapira Produções e Banda Radar 80. 

Os ingressos para o show podem ser adquiridos antecipadamente pelo valor de R$ 

15 com reservas pelo número: (12) 9 9777-5355, ou no dia da apresentação, com 

uma hora de antecedência ao início do espetáculo. 

O ‘Tributo aos Anos 80’ vai além de somente proporcionar entretenimento, ele tem 

como proposta promover uma experiência única a todos que queiram estar 

presentes, através de uma verdadeira viagem de volta ao passado. Para isso, entre 

as atrações previstas, o público se deparará com muitas surpresas, que vão do 

áudio ao visual. Com intervenção teatral e exposição completa de objetos dos anos 

80, o show promete mexer com o imaginário de uns e lembranças de outros. 

Para o produtor, Esdras Cabral, proprietário da Eçapira, esse evento deve ser um 

marco e, certamente, o início de uma nova era nas produções artísticas e culturais 

de toda a região. 

“Ao longo de nossas produções, foi possível detectar que existe uma grande 

procura por festas e eventos que mexam com o emocional das pessoas, e como 

recordar é viver, entendemos que esse projeto fará a diferença, principalmente, por 

conta da memória afetiva das pessoas”, comentou Esdras. 

Sendo assim, tendo em seu cast a Radar 80, uma banda que por si só já 

representa muito bem esse cenário, a produtora aliou memória, história, qualidade 

e ambientação, tudo em um só evento. 



 

 
 

Para que tudo possa ser de fato especial, Esdras Cabral convidou Clovis Rotth para 

co-produzir o tributo. Além de ser o vocalista da Banda Radar 80, é um apaixonado, 

estudioso sobre a época e talvez um dos maiores incentivadores a tal preservação. 

“Poder reviver cada emoção vivida na época, é, sem dúvida, algo muito especial 

para mim. Entretanto, estar na produção de um evento que homenageia os anos 

80 nos moldes do que está sendo proposto esse tributo, está acima de qualquer 

expectativa”, frisou Clovis. 

Serviço  

Show musical: Tributo aos Anos 80 

Data: 13 de maio (sexta-feira) 

Horário: 20h 

Ingresso antecipado: R$ 15 – reserva pelo número (12) 9 9777-5355 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro (sede Fundacc) 
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Prefeitura de Caraguatatuba parcela impostos e taxas em até 12x no 

cartão de crédito 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Caraguatatuba conta com a opção de 

pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 

e taxas com cartão de débito ou crédito, incluindo a possibilidade de parcelamento 

em até 12 vezes no crédito. 

Para realizar o pagamento, o contribuinte deve se dirigir à Área de Tributação, 

munido do boleto atualizado do tributo e do cartão de crédito ou débito. A Área de 

Tributação funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, no interior do 

Paço Municipal, no Centro. 

A operação é possível graças a um convênio entre a Secretaria Municipal de 

Fazenda com uma operadora de meios eletrônicos ‘Parcelamos Tudo Ponto Com 

Soluções em Pagamentos Ltda.’, que permite o parcelamento do imposto ou taxas 

em até 12 vezes. 

Parcelamento no cartão  

Esta é mais uma facilidade oferecida pela Prefeitura de Caraguatatuba para o 

contribuinte, que poderá gerenciar melhor seu orçamento no que diz respeito ao 

pagamento de tributos e taxas municipais. É possível decidir qual o melhor valor da 

parcela e escolher em até 12 vezes. 

Com isso, o munícipe pode quitar sua dívida e evitar, por exemplo, que seu imóvel 

seja executado, leiloado ou que tenha sua conta bancária bloqueada. 

Os cartões de crédito e débito poderão ser usados para pagar o IPTU, ISSQN, ITBI e 

guias de recolhimento do município. O meio eletrônico também pode ser usado 

para quitar débitos inscritos na dívida ativa, como impostos e taxas municipais em 

atraso. 



 

 
 

O parcelamento também engloba um ou mais débitos do usuário dos serviços, bem 

como a possibilidade de realizar o pagamento de seus débitos com mais de um 

cartão de crédito, podendo ser cartão de crédito do próprio titular ou de terceiros, 

pessoa física ou jurídica, desde que munidos de cartão de crédito com chip e 

senha. Não serão aceitos cartões desprovidos de chip. A taxa de serviço da fintech 

(financial e technology) Parcelamos Tudo varia de acordo com o número de 

parcelas escolhidas pelo contribuinte. 

O Paço Municipal está localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. Mais 

informações pelos telefones (12) 3897-8100 ou (12) 3897-8197 e WhatsApp (12) 

99772-8682 (Área de Tributação). O atendimento ao público é de segunda a sexta-

feira, das 8h30 às 16h30. 
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Adrenalina do Arena Freestyle Show invade Caraguatatuba no sábado; 

Saiba como garantir seu ingresso solidário 

 

Em mais uma temporada, as emoções, manobras radicais e adrenalina do Arena 

Freestyle Show param em Caraguatatuba para encantar os moradores e turistas do 

município. O maior evento brasileiro da modalidade será realizado neste sábado 

(14), a partir das 19h, na Praça de Eventos do Porto Novo. 

Os ingressos podem ser adquiridos com a troca de 2kg de arroz ou feijão em dois 

pontos espalhados pela cidade. Sucesso no ano passado, o evento promete ainda 

mais adrenalina e emoção aos fãs do Motocross. 

O Arena Freestyle Show é valido pelo Campeonato Brasileiro de Freestyle Motocross 

(FMX) e tem a participação confirmada de grandes pilotos da modalidade, como 

Jeff Campacci, os irmãos Gian e Paô Bergamini, o cearense Claudio Rocha e 

Raphael Arnellas. 

Os presentes podem esperar uma grande estrutura com arquibancadas, além de 

um show de luzes e efeitos especiais que deixam as disputas mais emocionantes. 

A programação do Arena Freestyle Show começa a partir das 19h, com a abertura 

dos portões. Às 19h30, os pilotos recebem o público em uma sessão de 

autógrafos. Já as manobras têm início às 20h. 

Ingressos 

Além de proporcionar uma noite inesquecível para os apaixonados pelo motocross 

freestyle, a organização do evento promove uma grande ação social ao trocar um 

ingresso para cada pessoa por dois quilos de arroz ou feijão. Todo o alimento 

arrecadado será doado ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba, que 

fará o repasse aos programas sociais da cidade. 

O Arena Freestyle Show tem patrocínio da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, 

apresentação da Monster Energy e copatrocínio da Ipiranga. O apoio é da revista 



 

 
 

Pró Moto, revista Dirt Action e Moto Channel Brasil. A realização é da Romagnolli 

Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem). 

Serviço 

Arena Freestyle Show 

Data: 14 de maio 

Local: Praça de Eventos Porto Novo 

Endereço: Alameda José Francesconi, 1.690 – Caraguatatuba (SP) 

Ingressos: 2 kg de arroz ou feijão 

Pontos de troca: Concessionária Universo Honda Caraguá (Rua Major Aires, 379 – 

Centro) e Loja Sthill (Serramar Shopping) 

Programação: 

Abertura dos portões – 19h 

Sessão de autógrafos – 19h30 

Início do evento – 20h 

Término – 22h30 
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Boxeadores de Caraguatatuba conquistam vitória e vão para final de 

campeonato realizado em São Paulo 

 

Os boxeadores da Academia Boxe Romano, que conta com o apoio da Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, participaram no 

final de semana do Torneio Baltazar Solitário, realizado em São Paulo. 

Ao todo, quatro atletas do município participaram do evento e conquistaram vaga 

para a fase final da competição. Disputaram o torneio os boxeadores Natanael 

Uirapuru Barbosa da Silva, 18 anos, na categoria Peso Leve; Luiz Gustavo Souza 

Pinheiro da Silva, 10 anos, no Meio Médio; Alex Romano da Costa Rodrigues, 21 

anos, no Peso Pesado e Lucas Gabriel Duarte Lopes, também de 21 anos, na 

categoria Super Pesado. 

Os boxeadores são liderados pelo professor e mestre Cícero Romano dos Santos 

Rodrigues. Os atletas voltam para São Paulo no próximo final de semana para a 

disputa das fases finais da competição. 

“Estamos todos de parabéns. Se depender de nós, Caraguá será bem 

representada”, disse o boxeador Alex Romano. 

“Agradecemos todo o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba e da Secretaria de 

Esportes e Recreação por proporcionar a participação da equipe no torneio”, disse 

Cícero, técnico e professor da equipe. 

A prática do Boxe é ofertada de forma gratuita pela Prefeitura de Caraguatatuba 

através do projeto Nova Onda Caraguá. 

As inscrições podem ser feitas pelo site 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. 

Após preencher os campos solicitados e anexar os documentos, um e-mail de 

confirmação será enviado. Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao


 

 
 

Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José 

Herculano, 50, no Poiares. 

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é 

necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de 

cópia de atestado médico e uma foto 3×4 para realizar a inscrição. 

Menores de 18 anos e Pessoas com Deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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Caraguatatuba conquista mais de 20 medalhas em competição da 

Federação Paulista de Atletismo 

 

A equipe de Atletismo Master da Secretaria de Esportes e Recreação da Prefeitura 

de Caraguatatuba garantiu no último sábado (7), 24 medalhas no 6º Circuito 

Paulista Open, promovido pela Federação Paulista de Atletismo, no Swiss Park, em 

Campinas. 

Caraguatatuba foi representada por 13 atletas entre as competições nas categorias 

Adulto e Master. Ao todo, foram conquistadas 19 medalhas de ouro, 4 de prata e 

uma de bronze. 

Confira os resultados dos atletas de Caraguatatuba: 

Corridas 

Jane Ivete Mendoça Teixeira 

Corrida de 1500 metros – Prata 

Corrida de 100 metros –  Ouro 

Corrida de 400 metros – Ouro 

Isnaldo Marques Teixeira 

Corrida de 1500 metros – Prata 

Corrida de 100 metros –  Ouro 

Corrida de 400 metros – Ouro 

Roberto Pancheri 

Corrida de 400 metros – Bronze 

Darci Maria da Silva 

Corrida de 1500 metros – Ouro 



 

 
 

Corrida de 100 metros –  Ouro 

Corrida de 400 metros – Prata 

Teresa Cristina Ribeiro Santos 

Corrida de 1500 metros – Ouro 

Corrida de 400 metros – Ouro 

Leiva Jaciara Barauna dos Santos 

Corrida de 1500 metros – Ouro 

Corrida de 100 metros –  Ouro 

Corrida de 400 metros – Ouro 

Sidely Cabral Alencar 

Corrida de 1500 metros – Ouro 

Corrida de 400 metros – Prata 

Maria Aparecida Ventura 

Corrida de 1500 metros – Ouro 

Corrida de 100 metros –  Ouro 

Luciano Gomes de Moura 

Corrida de 1500 metros – Ouro 

Lançamento de disco 

Rubens de Oliveira Santos – Ouro 

Gelson de Faria – Ouro 

Claudio Roberto Ferreira – Ouro 

Edson Santos Silvestre – Ouro 

Atletismo 

A prática do Atletismo é ofertado de forma gratuita pela Prefeitura de 

Caraguatatuba através do projeto Nova Onda Caraguá. 

As inscrições podem ser feitas pelo site 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. 

Após preencher os campos solicitados e anexar os documentos, um e-mail de 

confirmação será enviado. Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro 

Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José 

Herculano, 50, no Poiares. 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao


 

 
 

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é 

necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de 

cópia de atestado médico e uma foto 3×4 para realizar a inscrição. 

Menores de 18 anos e Pessoas com Deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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Programa ‘Bairro a Bairro’ percorre Estrela D’Alva e região no primeiro 

dia de ação 

 

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

(Sesep), iniciou nesta terça-feira (10), às 6h, a força-tarefa do Programa ‘Bairro a 

Bairro’. Mais de 12 toneladas de material provenientes de limpeza pública e bens 

inservíveis foram retiradas no primeiro dia de ação. 

Os 120 trabalhadores escalados para essa ação percorreram os bairros Caputera, 

Estrela D’Alva, Benfica e Jardim Califórnia. Nesta quarta-feira (11), seguirão para 

Avenida Presidente Castelo Branco, no Sumaré (trecho da SP-55), sentido Martim 

de Sá. Na sexta-feira (12), os trabalhos serão finalizados dentro do bairro Martim 

de Sá. 

A Sesep prevê que o mutirão finalize em 50 dias até que todas as ruas da região 

sul sejam atendidas. Na sequência, o programa entra na Região Norte da cidade. 

O mutirão intensifica os serviços de roçada, varrição, capina, pintura de guias e 

bota-fora com apoio de duas retroescavadeiras, uma varredeira mecânica, duas 

capinadeira ‘bob bod’ e quatro caminhões para recolha dos materiais. 

O prefeito Aguilar Junior destaca que o Programa ‘Bairro a Bairro’ dá mais agilidade 

e eficiência para limpeza urbana da cidade. 
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Comtur aprova proposta de Centro de Convenções no Porto Novo para 

verbas do Dade 

 

Os integrantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Caraguatatuba 

aprovaram, nesta segunda-feira (9), a proposta de construção de um Centro de 

Convenções na Praça de Eventos do Porto Novo, na região sul do município. O 

projeto, apresentado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), 

visa estimular o turismo de negócios e eventos. 

Na ocasião, a secretária de Turismo e presidente do Comtur, Maria Fernanda Galter 

Reis, explicou que a ideia já vinha sendo discutida há algum tempo. “A iniciativa era 

muito aguardada por todos os conselheiros, tendo em vista o grande potencial 

deste novo espaço para o fortalecimento turístico da cidade, que também 

representa um incremento para o crescimento do setor na região sul”, afirmou. 

Com o consentimento dos membros do Conselho, o governo municipal apresentará 

a proposta junto ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias 

(Dade), ligado à Secretaria de Turismo do Estado, em busca de verba de ao menos 

R$ 6 milhões, destinada à primeira fase de implantação da obra do Centro de 

Convenções, que contemplará, inicialmente, a construção da área coberta, em 

modelo galpão. Posteriormente, a estrutura terá ainda anfiteatro, sala de 

convenções, entre outros espaços. 

O projeto de edificação está sendo finalizado pela Secretaria de Obras Públicas e 

será apresentado, em breve, ao Comtur. “A nova estrutura possibilitará a realização 

de grandes eventos como o Empreenda Caraguá, além de abrir portas para 

organizações que buscam locais para feiras, congressos e atrações de vários 

meios, atraindo investimentos de importância econômica e social para o município, 

assim como despertando o interesse desse segmento em Caraguatatuba”, concluiu 

Maria Fernanda. 
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Caraguatatuba sedia etapa do ‘Campeonato Paulista de Pesca e 

Lançamento’ neste fim de semana 

 

A cidade de Caraguatatuba recebe, no próximo sábado (14) e domingo (15), a 2ª 

Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2022, na Praia do 

Massaguaçu, na região sul. O evento, realizado pela Federação Paulista de Pesca e 

Lançamento (FPPL), com apoio da Secretaria de Turismo (Setur), espera reunir 

cerca de 150 atletas de pesca esportiva. 

Nesta competição, que tem abertura prevista para treinamento e reconhecimento 

no sábado, às 14h, as provas serão pontuadas em 20×1. São 20 pontos por 

peça e um ponto para cada 100g do peixe fisgado. As disputas ocorrem no 

domingo, das 8h às 12h30. A FPPL garantiu que todos os peixes pescados durante 

as disputas serão doados para uma instituição de caridade do município. 

Os competidores, distribuídos nas categorias masculina, feminina, juvenil/iniciante 

e master, serão premiados por prova. Os campeões das categorias masculina, 

feminina e master receberão medalha e troféu. Na categoria juvenil, os atletas irão 

receber medalha. 

Na Praia do Massaguaçu, o competidor poderá encontrar os mais variados tipos de 

peixe, que podem ser de pequeno, médio ou grande porte, como peixes-espadas, 

robalos, cações, corvinas, betaras, linguados, anchovas e até raias. 

Avaliação  

Raias-viola e cação-viola capturados no dia do campeonato irão pontuar, mas o 

atleta deverá colocar o animal a seco e convocar, no mínimo, duas testemunhas 

para conferir a captura. Assim que for realizada a conferência, o pescador deverá 

devolver imediatamente o peixe para o mar. 

Peixes que produzem enzimas prejudiciais à saúde como, por exemplo, amboré e 

similares, peixe-macaco, peixe-sapo e qualquer tipo de baiacu (inclusive baiacu-



 

 
 

espinho, arara/bandeira ou tigre) não irão pontuar. Isso garante a segurança do 

atleta e, principalmente, do animal. 

Com foco na preservação, o regulamento do campeonato dispõe que além do 

cação da espécie viola ou anjo, a garoupa também está proibida de ser capturada e 

que a FPPL respeita a tabela das espécies em extinção, conforme a portaria MMA 

nº 445/2014. 

A 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento é aberta ao público e 

qualquer pessoa pode acompanhar de perto todas as provas, além de torcer pelos 

atletas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 99981-9629. 

Serviço 

2ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2022 

Data: 14 e 15 de maio 

Horário: sábado (a partir das 14h) e domingo (das 8h às 12h30) 

Local: Praia do Massaguaçu 

Informações: (11) 99981-9629 
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Sebrae Caraguatatuba participa da Semana do MEI a partir da 

próxima segunda 

 

O Sebrae Caraguatatuba participa da Semana do MEI que ocorrerá entre segunda-

feira (16) e quinta-feira (19). A semana contará com cursos, oficinas e palestras 

online e presencial, além de oportunidades para melhoria na gestão do negócio. 

A programação também contará com atividades diárias de temas diversificados 

que trarão capacitações e soluções para os microempresários. Durante o evento de 

capacitações serão mostrados conteúdos de inovação, planejamento, finanças e 

marketing. 

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Sebrae no link. Após a 

confirmação de cadastro por e-mail, selecione o evento ‘Semana do MEI’ que 

deseja, pode se cadastrar em mais de um, e a plataforma estará livre para acessar 

as programações nos dias e horários selecionados. 

O coordenador do Sebrae de Caraguatatuba, Cauê Rubio, esclarece que essa será 

uma semana cheia de atividades e eventos online para os microempreendedores 

da região. 

“Vamos trabalhar com temas sobre como turbinar seu negócio nas redes sociais; 

como vender mais no Dia dos Namorados, próxima data que movimenta o 

comércio; como cuidar da gestão financeira, entre outros temas importantes para o 

começo de um micronegócio” explica Rubio. Ainda conforme ele, todas as palestras 

começam a partir das 18h30. 

No primeiro dia, o microempresário terá dicas importantes para abrir seu negócio e 

tudo que precisa para ter ou abrir uma franquia. 

MEI e Nota Fiscal são os temas em discussão no segundo dia do evento, onde o 

participante terá a oportunidade de aprender mais sobre os assuntos. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5gz1zkfvx58ZEpL00mICx--ZUQjNSM0JZUldRS0FLMDFaOEdYNjVEMkFNUi4u


 

 
 

Na quarta-feira, técnicos do Sebrae abordam sobre Marketing e Vendas com 

atenção para as vendas bombarem nas redes sociais, bem como aproveitar a 

chegada do Dia dos Namorados. 

Ter o controle e a gestão financeira do seu negócio e saber como tomar crédito de 

forma consciente são temas que fecham essa importante semana para os 

participantes. 
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Secretaria de Obras inicia pavimentação asfáltica no bairro Travessão  

 

Equipes da Secretaria de Obras Públicas estão nesta terça-feira (10) no bairro 

Travessão, na região sul, para realizar o serviço de pavimentação asfáltica da Rua 

Caraguatatuba, a primeira do bairro a receber o serviço. 

O local, que antes era de bloquete, será completamente asfaltado. A obra é 

realizada em uma área de 3.541,83 m². 

No geral, a pavimentação contempla a manutenção das vias existentes, colocação 

de guias, sarjetas, instalação de sistema de drenagem e posteriormente a 

pavimentação com asfalto. 

Hoje, a aplicação do asfalto pôde ser iniciada devido ao avanço nas obras de 

drenagem que ainda são realizadas na região nas ruas Pirajuí, Luiz Nicolau 

Fagundes Varela e José Ferreira dos Santos. 

A pavimentação tem o objetivo de melhorar as condições do tráfego, segurança no 

trânsito, conservação das vias públicas e oferecer conforto à população local. 

Importante destacar que o serviço faz parte da fase 1 do Plano de Pavimentação 

Municipal – Caraguá em Obras, que contempla a região sul da cidade. Este projeto 

tem investimento superior a R$ 28 milhões. 
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Conseg promove reunião presencial para debater criação de Conselho 

Municipal de Políticas Antidrogas 

 

O Conselho Comunitário de Segurança de Caraguatatuba (Conseg) realiza nesta 

quarta-feira (11), às 19h30, uma reunião presencial para discutir a criação de um 

Conselho Municipal de Políticas Antidrogas. O debate irá acontecer na Videoteca 

Lucio Braum 1.107, no Centro.  

Além de abordar sobre os problemas representados pelas drogas e as ações do 

poder público relacionado a elas, o debate será centrado na possibilidade da 

criação de um Conselho Municipal. 

Todas as reuniões do Conseg tratam de assuntos que visam a Segurança Pública e 

estão, portanto, alinhadas ao Poder Público e a população civil. As reuniões são 

abertas à população, por isso, os interessados podem participar dos encontros 

presenciais realizados na segunda quarta-feira de cada mês. 

Quem preferir também pode participar da reunião on-line pela página do Facebook 

do Conseg Caraguatatuba https://www.facebook.com/consegcaraguatatuba. 

Os Consegs são órgãos colegiados, criados pelo Estado, cuja composição e 

competência são determinadas pela lei que os instituiu. Funcionam como 

instituição comunitária de caráter público, prestando serviços voluntários, sem fins 

lucrativos, com a finalidade de estabelecer entendimentos entre a coletividade e o 

Poder Público em prol do bem comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/consegcaraguatatuba
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Prefeito de Caraguatatuba destaca importância do esporte e da 

educação na abertura da 11ª edição dos Jogos Escolares 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta terça-feira 

(10) da abertura da 11ª edição dos Jogos Estudantis Municipais (JEM). Na ocasião, 

ele destacou aos presentes sobre a importância do incentivo ao esporte e à 

educação.  “Por isso, podem sempre contar comigo”. 

Ele ainda agradeceu o empenho das equipes da Educação e do Esporte com 

professores e apoio pedagógico pela dedicação às crianças. 

A supervisora de Ensino, Carmen Emilia Abdalla, na ocasião representando a 

secretária  Educação, Márcia Paiva, destacou a importância do vento lembrando 

que  “o esporte transforma vidas e o esporte atrelado à educação é sucesso certo”. 

Neste semestre, os Jogos Escolares devem reunir cerca de 1.600 alunos do Ensino 

Fundamental I (1º ao 5º ano) que disputarão cinco modalidades esportivas, Damas, 

Xadrez, Tênis de Mesa, Futsal e Atletismo 

Ele é um projeto realizado por meio das Secretarias de Educação e de Esportes e 

Recreação e tem como objetivo promover, através da prática esportiva, a 

socialização e integração entre os alunos de sete unidades escolares da rede 

municipal de ensino, assim como a descoberta de novos talentos esportivos e, 

principalmente, o desenvolvimento de valores, disciplina, habilidades e 

competências motoras que deverão compor o repertório do aluno em toda sua 

trajetória de vida. 

De acordo com a professora do Apoio Pedagógico, Silvia Patrícia da Silva, 

articuladora do JEM na Secretaria de Educação, no próximo semestre será a vez 

dos cerca de 1 mil alunos do ensino fundamental II. “Fazemos dessa forma para 

não atrapalhar o ano letivo dos estudantes e ao mesmo tempo trabalhar a 

socialização”. 



 

 
 

Ainda conforme ela, os JEM permitem o incentivo à prática do fair play (expressão 

em Inglês que significa ‘jogo limpo’). “A conscientização para que os atletas 

compreendam e pratiquem a ética no meio esportivo e que possam ampliar a 

prática desse conceito em suas vidas de modo geral é muito importante”, disse. 

Escolas confirmadas: 

EMEFProfª Antonia Antunes Arouca 

EMEF Prof. Antonio de Freitas Avelar 

EMEF Prof. Euclydes Ferreira 

EMEF Prof.Luiz Silvar do Prado 

EMEF Profª Maria Aparecida de Carvalho 

EMEF Profª Maria Moraes de Oliveira 

EMEFEBS Prof. Ricardo Luques Sammarco Serra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 10/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Auditório Maristela de Oliveira recebe ‘Tributo aos Anos 80’ nesta 

sexta-feira 

 

Nesta sexta-feira (13), às 20h, o Auditório Maristela de Oliveira recebe o show 

‘Tributo aos Anos 80’, que promete celebrar em grande estilo a década de ouro do 

Rock Nacional. O evento é uma realização da Eçapira Produções e Banda Radar 80. 

Os ingressos para o show podem ser adquiridos antecipadamente pelo valor de R$ 

15 com reservas pelo número: (12) 9 9777-5355, ou no dia da apresentação, com 

uma hora de antecedência ao início do espetáculo. 

O ‘Tributo aos Anos 80’ vai além de somente proporcionar entretenimento, ele tem 

como proposta promover uma experiência única a todos que queiram estar 

presentes, através de uma verdadeira viagem de volta ao passado. Para isso, entre 

as atrações previstas, o público se deparará com muitas surpresas, que vão do 

áudio ao visual. Com intervenção teatral e exposição completa de objetos dos anos 

80, o show promete mexer com o imaginário de uns e lembranças de outros. 

Para o produtor, Esdras Cabral, proprietário da Eçapira, esse evento deve ser um 

marco e, certamente, o início de uma nova era nas produções artísticas e culturais 

de toda a região. 

“Ao longo de nossas produções, foi possível detectar que existe uma grande 

procura por festas e eventos que mexam com o emocional das pessoas, e como 

recordar é viver, entendemos que esse projeto fará a diferença, principalmente, por 

conta da memória afetiva das pessoas”, comentou Esdras. 

Sendo assim, tendo em seu cast a Radar 80, uma banda que por si só já 

representa muito bem esse cenário, a produtora aliou memória, história, qualidade 

e ambientação, tudo em um só evento. 



 

 
 

Para que tudo possa ser de fato especial, Esdras Cabral convidou Clovis Rotth para 

co-produzir o tributo. Além de ser o vocalista da Banda Radar 80, é um apaixonado, 

estudioso sobre a época e talvez um dos maiores incentivadores a tal preservação. 

“Poder reviver cada emoção vivida na época, é, sem dúvida, algo muito especial 

para mim. Entretanto, estar na produção de um evento que homenageia os anos 

80 nos moldes do que está sendo proposto esse tributo, está acima de qualquer 

expectativa”, frisou Clovis. 

Serviço 

Show musical: Tributo aos Anos 80 

Data: 13 de maio (sexta-feira) 

Horário: 20h 

Ingresso antecipado: R$ 15 – reserva pelo número (12) 9 9777-5355 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro (sede Fundacc) 
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Inscrições para eleição de representantes da Sociedade Civil no 

Conselho Municipal do Idoso são prorrogadas novamente 

 

Por falta de quórum, ou seja, a quantidade mínima obrigatória de membros 

inscritos para realizar a eleição para representantes da Sociedade Civil no Conselho 

Municipal do Idoso, o prazo das inscrições foi prorrogado até o dia 18 de maio. 

A eleição será para três representantes titulares e três suplentes de Sindicatos ou 

Associações Civis; três representantes titulares e três representantes suplentes de 

Sindicatos ou Associações Civis voltadas especificamente aos idosos; um 

representante titular e um representante suplente de Instituição de Nível Superior; 

e três representantes titulares e três suplentes, pessoas acima de 60 anos, 

residentes no município de Caraguatatuba. 

As inscrições devem ser efetuadas na sede do Conselho, localizada na Rua Jorge 

Burihan, 30, no Jardim Jaqueira. 

No ato do registro, todos os candidatos devem preencher uma ficha cadastral e 

apresentar cópia dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de endereço. 

No caso de representantes de Sindicatos e Associações Civis, inclusive aquelas 

voltadas especificamente aos idosos, deverá apresentar, além dos documentos 

solicitados, mais os seguintes: ofício do Sindicato ou Associação Civil, indicando o 

candidato (a) titular e suplente; cópia da ata da eleição e posse da Diretoria em 

exercício; cópia do estatuto do Sindicato ou Associação Civil; e cópia do CNPJ do 

Ministério da Fazenda. 

No caso de representante de Instituição de Nível Superior o candidato deverá 

apresentar além dos documentos pessoais solicitados, ofício da Instituição de Nível 

Superior indicando o candidato (a) titular e suplente; cópia da ata da eleição e 

posse da Diretoria em exercício; e cópia do CNPJ do Ministério da Fazenda. 

A função de Conselheiro do CMDDI é considerada de caráter relevante e prioritário 

e não é remunerada. 



 

 
 

A eleição foi remarcada para o dia 1º de junho, de forma presencial, das 9h às 16h, 

no salão principal do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao 

Idoso (Ciapi), localizado na Rua Jorge Burihan, 30, no  bairro Jardim Jaqueira. 

Poderá votar qualquer eleitor de Caraguatatuba mediante apresentação de Título 

de Eleitor. A apuração dos votos ocorrerá logo após o encerramento da eleição. 
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Prefeitura de Caraguatatuba parcela impostos e taxas em até 12x no 

cartão de crédito 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Caraguatatuba conta com a opção de 

pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 

e taxas com cartão de débito ou crédito, incluindo a possibilidade de parcelamento 

em até 12 vezes no crédito. 

Para realizar o pagamento, o contribuinte deve se dirigir à Área de Tributação, 

munido do boleto atualizado do tributo e do cartão de crédito ou débito. A Área de 

Tributação funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, no interior do 

Paço Municipal, no Centro. 

A operação é possível graças a um convênio entre a Secretaria Municipal de 

Fazenda com uma operadora de meios eletrônicos ‘Parcelamos Tudo Ponto Com 

Soluções em Pagamentos Ltda.’, que permite o parcelamento do imposto ou taxas 

em até 12 vezes. 

Parcelamento no cartão 

Esta é mais uma facilidade oferecida pela Prefeitura de Caraguatatuba para o 

contribuinte, que poderá gerenciar melhor seu orçamento no que diz respeito ao 

pagamento de tributos e taxas municipais. É possível decidir qual o melhor valor da 

parcela e escolher em até 12 vezes. 

Com isso, o munícipe pode quitar sua dívida e evitar, por exemplo, que seu imóvel 

seja executado, leiloado ou que tenha sua conta bancária bloqueada. 

Os cartões de crédito e débito poderão ser usados para pagar o IPTU, ISSQN, ITBI e 

guias de recolhimento do município. O meio eletrônico também pode ser usado 



 

 
 

para quitar débitos inscritos na dívida ativa, como impostos e taxas municipais em 

atraso. 

O parcelamento também engloba um ou mais débitos do usuário dos serviços, bem 

como a possibilidade de realizar o pagamento de seus débitos com mais de um 

cartão de crédito, podendo ser cartão de crédito do próprio titular ou de terceiros, 

pessoa física ou jurídica, desde que munidos de cartão de crédito com chip e 

senha. Não serão aceitos cartões desprovidos de chip. A taxa de serviço da fintech 

(financial e technology) Parcelamos Tudo varia de acordo com o número de 

parcelas escolhidas pelo contribuinte. 

O Paço Municipal está localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. Mais 

informações pelos telefones (12) 3897-8100 ou (12) 3897-8197 e WhatsApp (12) 

99772-8682 (Área de Tributação). O atendimento ao público é de segunda a sexta-

feira, das 8h30 às 16h30. 
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Adrenalina do Arena Freestyle Show invade Caraguatatuba no sábado; 

Saiba como garantir seu ingresso solidário 

 

Em mais uma temporada, as emoções, manobras radicais e adrenalina do Arena 

Freestyle Show param em Caraguatatuba para encantar os moradores e turistas do 

município. O maior evento brasileiro da modalidade será realizado neste sábado 

(14), a partir das 19h, na Praça de Eventos do Porto Novo. 

Os ingressos podem ser adquiridos com a troca de 2kg de arroz ou feijão em dois 

pontos espalhados pela cidade. Sucesso no ano passado, o evento promete ainda 

mais adrenalina e emoção aos fãs do Motocross. 

O Arena Freestyle Show é valido pelo Campeonato Brasileiro de Freestyle Motocross 

(FMX) e tem a participação confirmada de grandes pilotos da modalidade, como 

Jeff Campacci, os irmãos Gian e Paô Bergamini, o cearense Claudio Rocha e 

Raphael Arnellas. 

Os presentes podem esperar uma grande estrutura com arquibancadas, além de 

um show de luzes e efeitos especiais que deixam as disputas mais emocionantes. 

A programação do Arena Freestyle Show começa a partir das 19h, com a abertura 

dos portões. Às 19h30, os pilotos recebem o público em uma sessão de 

autógrafos. Já as manobras têm início às 20h. 

Ingressos 

Além de proporcionar uma noite inesquecível para os apaixonados pelo motocross 

freestyle, a organização do evento promove uma grande ação social ao trocar um 

ingresso para cada pessoa por dois quilos de arroz ou feijão. Todo o alimento 

arrecadado será doado ao Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba, que 

fará o repasse aos programas sociais da cidade. 

O Arena Freestyle Show tem patrocínio da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, 

apresentação da Monster Energy e copatrocínio da Ipiranga. O apoio é da revista 



 

 
 

Pró Moto, revista Dirt Action e Moto Channel Brasil. A realização é da Romagnolli 

Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem). 

Serviço 

Arena Freestyle Show 

Data: 14 de maio 

Local: Praça de Eventos Porto Novo 

Endereço: Alameda José Francesconi, 1.690 – Caraguatatuba (SP) 

Ingressos: 2 kg de arroz ou feijão 

Pontos de troca: Concessionária Universo Honda Caraguá (Rua Major Aires, 379 – 

Centro) e Loja Sthill (Serramar Shopping) 

Programação: 

Abertura dos portões – 19h 

Sessão de autógrafos – 19h30 

Início do evento – 20h 

Término – 22h30 
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Caraguatatuba conquista mais de 20 medalhas em competição da 

Federação Paulista de Atletismo 

 

A equipe de Atletismo Master da Secretaria de Esportes e Recreação da Prefeitura 

de Caraguatatuba garantiu no último sábado (7), 24 medalhas no 6º Circuito 

Paulista Open, promovido pela Federação Paulista de Atletismo, no Swiss Park, em 

Campinas. 

Caraguatatuba foi representada por 13 atletas entre as competições nas categorias 

Adulto e Master. Ao todo, foram conquistadas 19 medalhas de ouro, 4 de prata e 

uma de bronze. 

Confira os resultados dos atletas de Caraguatatuba: 

Corridas 

Jane Ivete Mendoça Teixeira 

Corrida de 1500 metros – Prata 

Corrida de 100 metros –  Ouro 

Corrida de 400 metros – Ouro 

Isnaldo Marques Teixeira 

Corrida de 1500 metros – Prata 

Corrida de 100 metros –  Ouro 

Corrida de 400 metros – Ouro 

Roberto Pancheri 

Corrida de 400 metros – Bronze 

Darci Maria da Silva 



 

 
 

Corrida de 1500 metros – Ouro 

Corrida de 100 metros –  Ouro 

Corrida de 400 metros – Prata 

Teresa Cristina Ribeiro Santos 

Corrida de 1500 metros – Ouro 

Corrida de 400 metros – Ouro 

Leiva Jaciara Barauna dos Santos 

Corrida de 1500 metros – Ouro 

Corrida de 100 metros –  Ouro 

Corrida de 400 metros – Ouro 

Sidely Cabral Alencar 

Corrida de 1500 metros – Ouro 

Corrida de 400 metros – Prata 

Maria Aparecida Ventura 

Corrida de 1500 metros – Ouro 

Corrida de 100 metros –  Ouro 

Luciano Gomes de Moura 

Corrida de 1500 metros – Ouro 

Lançamento de disco 

Rubens de Oliveira Santos – Ouro 

Gelson de Faria – Ouro 

Claudio Roberto Ferreira – Ouro 

Edson Santos Silvestre – Ouro 

Atletismo 

A prática do Atletismo é ofertado de forma gratuita pela Prefeitura de 

Caraguatatuba através do projeto Nova Onda Caraguá. 

As inscrições podem ser feitas pelo 

site https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. 

Após preencher os campos solicitados e anexar os documentos, um e-mail de 

confirmação será enviado. Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro 

Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José 

Herculano, 50, no Poiares. 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao


 

 
 

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é 

necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de 

cópia de atestado médico e uma foto 3×4 para realizar a inscrição. 

Menores de 18 anos e Pessoas com Deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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Comtur aprova proposta de Centro de Convenções no Porto Novo para 

verbas do Dade 

 

Os integrantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Caraguatatuba 

aprovaram, nesta segunda-feira (9), a proposta de construção de um Centro de 

Convenções na Praça de Eventos do Porto Novo, na região sul do município. O 

projeto, apresentado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), 

visa estimular o turismo de negócios e eventos. 

Na ocasião, a secretária de Turismo e presidente do Comtur, Maria Fernanda Galter 

Reis, explicou que a ideia já vinha sendo discutida há algum tempo. “A iniciativa era 

muito aguardada por todos os conselheiros, tendo em vista o grande potencial 

deste novo espaço para o fortalecimento turístico da cidade, que também 

representa um incremento para o crescimento do setor na região sul”, afirmou. 

Com o consentimento dos membros do Conselho, o governo municipal apresentará 

a proposta junto ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias 

(Dade), ligado à Secretaria de Turismo do Estado, em busca de verba de ao menos 

R$ 6 milhões, destinada à primeira fase de implantação da obra do Centro de 

Convenções, que contemplará, inicialmente, a construção da área coberta, em 

modelo galpão. Posteriormente, a estrutura terá ainda anfiteatro, sala de 

convenções, entre outros espaços. 

O projeto de edificação está sendo finalizado pela Secretaria de Obras Públicas e 

será apresentado, em breve, ao Comtur. “A nova estrutura possibilitará a realização 

de grandes eventos como o Empreenda Caraguá, além de abrir portas para 

organizações que buscam locais para feiras, congressos e atrações de vários 

meios, atraindo investimentos de importância econômica e social para o município, 

assim como despertando o interesse desse segmento em Caraguatatuba”, concluiu 

Maria Fernanda. 
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Sebrae Caraguatatuba participa da Semana do MEI a partir da 

próxima segunda 

 

O Sebrae Caraguatatuba participa da Semana do MEI que ocorrerá entre segunda-

feira (16) e quinta-feira (19). A semana contará com cursos, oficinas e palestras 

online e presencial, além de oportunidades para melhoria na gestão do negócio. 

A programação também contará com atividades diárias de temas diversificados 

que trarão capacitações e soluções para os microempresários. Durante o evento de 

capacitações serão mostrados conteúdos de inovação, planejamento, finanças e 

marketing. 

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Sebrae no link. Após a 

confirmação de cadastro por e-mail, selecione o evento ‘Semana do MEI’ que 

deseja, pode se cadastrar em mais de um, e a plataforma estará livre para acessar 

as programações nos dias e horários selecionados. 

O coordenador do Sebrae de Caraguatatuba, Cauê Rubio, esclarece que essa será 

uma semana cheia de atividades e eventos online para os microempreendedores 

da região. 

“Vamos trabalhar com temas sobre como turbinar seu negócio nas redes sociais; 

como vender mais no Dia dos Namorados, próxima data que movimenta o 

comércio; como cuidar da gestão financeira, entre outros temas importantes para o 

começo de um micronegócio” explica Rubio. Ainda conforme ele, todas as palestras 

começam a partir das 18h30. 

No primeiro dia, o microempresário terá dicas importantes para abrir seu negócio e 

tudo que precisa para ter ou abrir uma franquia. 

MEI e Nota Fiscal são os temas em discussão no segundo dia do evento, onde o 

participante terá a oportunidade de aprender mais sobre os assuntos. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5gz1zkfvx58ZEpL00mICx--ZUQjNSM0JZUldRS0FLMDFaOEdYNjVEMkFNUi4u


 

 
 

Na quarta-feira, técnicos do Sebrae abordam sobre Marketing e Vendas com 

atenção para as vendas bombarem nas redes sociais, bem como aproveitar a 

chegada do Dia dos Namorados. 

Ter o controle e a gestão financeira do seu negócio e saber como tomar crédito de 

forma consciente são temas que fecham essa importante semana para os 

participantes. 
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Conseg promove reunião presencial para debater criação de Conselho 

Municipal de Políticas Antidrogas 

 

O Conselho Comunitário de Segurança de Caraguatatuba (Conseg) realiza nesta 

quarta-feira (11), às 19h30, uma reunião presencial para discutir a criação de um 

Conselho Municipal de Políticas Antidrogas. O debate irá acontecer na Videoteca 

Lucio Braum 1.107, no Centro. 

Além de abordar sobre os problemas representados pelas drogas e as ações do 

poder público relacionado a elas, o debate será centrado na possibilidade da 

criação de um Conselho Municipal. 

Todas as reuniões do Conseg tratam de assuntos que visam a Segurança Pública e 

estão, portanto, alinhadas ao Poder Público e a população civil. As reuniões são 

abertas à população, por isso, os interessados podem participar dos encontros 

presenciais realizados na segunda quarta-feira de cada mês. 

Quem preferir também pode participar da reunião on-line pela página do Facebook 

do Conseg Caraguatatuba https://www.facebook.com/consegcaraguatatuba. 

Os Consegs são órgãos colegiados, criados pelo Estado, cuja composição e 

competência são determinadas pela lei que os instituiu. Funcionam como 

instituição comunitária de caráter público, prestando serviços voluntários, sem fins 

lucrativos, com a finalidade de estabelecer entendimentos entre a coletividade e o 

Poder Público em prol do bem comum. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/consegcaraguatatuba
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Prefeito de Caraguatatuba destaca importância do esporte e da 

educação na abertura da 11ª edição dos Jogos Escolares 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta terça-feira 

(10) da abertura da 11ª edição dos Jogos Estudantis Municipais (JEM). Na ocasião, 

ele destacou aos presentes sobre a importância do incentivo ao esporte e à 

educação.  “Por isso, podem sempre contar comigo”. 

Ele ainda agradeceu o empenho das equipes da Educação e do Esporte com 

professores e apoio pedagógico pela dedicação às crianças. 

A supervisora de Ensino, Carmen Emilia Abdalla, na ocasião representando a 

secretária  Educação, Márcia Paiva, destacou a importância do vento lembrando 

que  “o esporte transforma vidas e o esporte atrelado à educação é sucesso certo”. 

Neste semestre, os Jogos Escolares devem reunir cerca de 1.600 alunos do Ensino 

Fundamental I (1º ao 5º ano) que disputarão cinco modalidades esportivas, Damas, 

Xadrez, Tênis de Mesa, Futsal e Atletismo 

Ele é um projeto realizado por meio das Secretarias de Educação e de Esportes e 

Recreação e tem como objetivo promover, através da prática esportiva, a 

socialização e integração entre os alunos de sete unidades escolares da rede 

municipal de ensino, assim como a descoberta de novos talentos esportivos e, 

principalmente, o desenvolvimento de valores, disciplina, habilidades e 

competências motoras que deverão compor o repertório do aluno em toda sua 

trajetória de vida. 

De acordo com a professora do Apoio Pedagógico, Silvia Patrícia da Silva, 

articuladora do JEM na Secretaria de Educação, no próximo semestre será a vez 

dos cerca de 1 mil alunos do ensino fundamental II. “Fazemos dessa forma para 

não atrapalhar o ano letivo dos estudantes e ao mesmo tempo trabalhar a 

socialização”. 



 

 
 

Ainda conforme ela, os JEM permitem o incentivo à prática do fair play (expressão 

em Inglês que significa ‘jogo limpo’). “A conscientização para que os atletas 

compreendam e pratiquem a ética no meio esportivo e que possam ampliar a 

prática desse conceito em suas vidas de modo geral é muito importante”, disse. 

Escolas confirmadas: 

EMEFProfª Antonia Antunes Arouca 

EMEF Prof. Antonio de Freitas Avelar 

EMEF Prof. Euclydes Ferreira 

EMEF Prof.Luiz Silvar do Prado 

EMEF Profª Maria Aparecida de Carvalho 

EMEF Profª Maria Moraes de Oliveira 

EMEFEBS Prof. Ricardo Luques Sammarco Serra 
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Caraguatatuba sedia etapa do ‘Campeonato Paulista de Pesca e 

Lançamento’ neste fim de semana 

 

A cidade de Caraguatatuba recebe, no próximo sábado (14) e domingo (15), a 2ª 

Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2022, na Praia do 

Massaguaçu, na região sul. O evento, realizado pela Federação Paulista de Pesca e 

Lançamento (FPPL), com apoio da Secretaria de Turismo (Setur), espera reunir 

cerca de 150 atletas de pesca esportiva. 

Nesta competição, que tem abertura prevista para treinamento e reconhecimento 

no sábado, às 14h, as provas serão pontuadas em 20×1. São 20 pontos por 

peça e um ponto para cada 100g do peixe fisgado. As disputas ocorrem no 

domingo, das 8h às 12h30. A FPPL garantiu que todos os peixes pescados durante 

as disputas serão doados para uma instituição de caridade do município. 

Os competidores, distribuídos nas categorias masculina, feminina, juvenil/iniciante 

e master, serão premiados por prova. Os campeões das categorias masculina, 

feminina e master receberão medalha e troféu. Na categoria juvenil, os atletas irão 

receber medalha. 

Na Praia do Massaguaçu, o competidor poderá encontrar os mais variados tipos de 

peixe, que podem ser de pequeno, médio ou grande porte, como peixes-espadas, 

robalos, cações, corvinas, betaras, linguados, anchovas e até raias. 

Avaliação 

Raias-viola e cação-viola capturados no dia do campeonato irão pontuar, mas o 

atleta deverá colocar o animal a seco e convocar, no mínimo, duas testemunhas 

para conferir a captura. Assim que for realizada a conferência, o pescador deverá 

devolver imediatamente o peixe para o mar. 

Peixes que produzem enzimas prejudiciais à saúde como, por exemplo, amboré e 

similares, peixe-macaco, peixe-sapo e qualquer tipo de baiacu (inclusive baiacu-



 

 
 

espinho, arara/bandeira ou tigre) não irão pontuar. Isso garante a segurança do 

atleta e, principalmente, do animal. 

Com foco na preservação, o regulamento do campeonato dispõe que além do 

cação da espécie viola ou anjo, a garoupa também está proibida de ser capturada e 

que a FPPL respeita a tabela das espécies em extinção, conforme a portaria MMA 

nº 445/2014. 

A 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento é aberta ao público e 

qualquer pessoa pode acompanhar de perto todas as provas, além de torcer pelos 

atletas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 99981-9629. 

Serviço 

2ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2022 

Data: 14 e 15 de maio 

Horário: sábado (a partir das 14h) e domingo (das 8h às 12h30) 

Local: Praia do Massaguaçu 

Informações: (11) 99981-9629 
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Secretaria de Obras inicia pavimentação asfáltica no bairro Travessão 

 

Equipes da Secretaria de Obras Públicas estão nesta terça-feira (10) no bairro 

Travessão, na região sul, para realizar o serviço de pavimentação asfáltica da Rua 

Caraguatatuba, a primeira do bairro a receber o serviço. 

O local, que antes era de bloquete, será completamente asfaltado. A obra é 

realizada em uma área de 3.541,83 m². 

No geral, a pavimentação contempla a manutenção das vias existentes, colocação 

de guias, sarjetas, instalação de sistema de drenagem e posteriormente a 

pavimentação com asfalto. 

Hoje, a aplicação do asfalto pôde ser iniciada devido ao avanço nas obras de 

drenagem que ainda são realizadas na região nas ruas Pirajuí, Luiz Nicolau 

Fagundes Varela e José Ferreira dos Santos. 

A pavimentação tem o objetivo de melhorar as condições do tráfego, segurança no 

trânsito, conservação das vias públicas e oferecer conforto à população local. 

Importante destacar que o serviço faz parte da fase 1 do Plano de Pavimentação 

Municipal – Caraguá em Obras, que contempla a região sul da cidade. Este projeto 

tem investimento superior a R$ 28 milhões. 
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Abertura da exposição fotográfica dos 70 anos da Casa de Saúde 

Stella Maris no Serramar Shopping contou com a presença de 

secretários, vereadores e religiosas do IPMMI 

 

Nesta quinta-feira, 05/05, aconteceu à cerimônia de abertura da Exposição 

Fotográfica dos 70 anos da Casa de Saúde Stella Maris no Serramar Shopping. O 

evento teve início às 15h, com a presença de autoridades. Prestigiaram a abertura 

da exposição o secretário municipal de Saúde, Gustavo Boher e sua adjunta Derci, 

o secretário da Sepedi (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do 

Idoso) Amauri Toledo, bem como colaboradores e religiosas do Stella Maris, 

servidores municipais, os vereadores Jair Silva, Vera Lúcia de Morais, Oswaldo 

Pimenta, conhecido como China, representante do vereador Aurimar Mansano, 

além de amigos e parceiros do hospital. 

A frente da cerimônia de abertura da exposição, Tatiane Santos, administradora do 

Hospital, e a Irmã Renata Ramos, agradeceram a todos que fizeram parte dessa 

história. “São setenta anos de história intimamente ligada ao dia a dia da 

população de Caraguá e do Litoral Norte. Enfrentamos muitos desafios, e 

mantemos firmes com o propósito de prestar um ótimo serviço de Saúde na 

cidade”, disse Tatiane. 

Ainda, no evento, foi exibido um vídeo inédito que conta a história e o trabalho da 

Casa de Saúde Stella Maris desde a sua inauguração. Quem cortou o laço e 

inaugurou a exposição foram as Irmãs da Congregação das Pequenas Missionárias 

de Maria Imaculada (IPMMI), sede mantenedora do hospital. 

A Exposição Fotográfica dos 70 anos do Stella Maris – Quem passear pelo centro 

comercial até o dia 29 de maio poderá prestigiar e conhecer um pouco mais da 

história do Stella Maris. A exposição fotográfica mostra registros desde a 



 

 
 

inauguração, no dia 24 de maio de 1952, até os tempos atuais, evidenciando o 

avanço da Casa de Saúde. 

A vocação inicial da Casa de Saúde Stella Maris era para atendimento de adultos e 

crianças. Ao longo dos anos foi ampliando seus serviços para o atendimento 

pediátrico e atendimento em Maternidade, entre outras especialidades. Nos 

últimos anos, diversificou seu atendimento, adquirindo características de Hospital 

Geral. 

Glaucia Acciarito, coordenadora de Marketing do Serramar Shopping considera a 

exposição um atrativo para todos. “Tanto a população, como os turistas, poderão 

conhecer mais do hospital que está a 70 anos cuidando da saúde dos 

caraguatatubenses”, contou. 
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Paratleta de Caraguatatuba conquista três medalhas no Campeonato 

Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo 

 

A paratleta de Caraguatatuba, Ellen Cristina Dias Braga, conquistou neste final de 

semana três medalhas no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo. Ao 

todo foram dois ouros e um bronze em diferentes categorias. 

Ellen conquistou as medalhas de ouro nas modalidades Arremesso de Peso F32 e 

Arremesso de Club F32. A paratleta ficou ainda com o bronze no 100m RR1. 

“Foi um campeonato muito bom. Consegui bater o índice do Campeonato no Club e 

diminuir meu tempo no 100m RR1. Estava um pouco frio, mas consegui  reverter a 

situação. A competição foi ótima para mim, eu agradeço o incentivo dos meus 

técnicos e da Prefeitura de Caraguatatuba. Estou muito contente!”, disse a 

paratleta. Ellen Cristina foi acompanhada pelos técnicos Rodrigo Brandt e Natália 

Maia. 

“A Ellen nos enche de orgulho em todos os campeonatos que ela participa. Quem 

vem ao CEMUG consegue encontrar ela sempre treinando e se dedicando para 

conquistar sempre os melhores resultados nas competições”, disse Edvaldo 

Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 
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Paratleta de Caraguatatuba conquista três medalhas no Campeonato 

Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo 

 

A paratleta de Caraguatatuba, Ellen Cristina Dias Braga, conquistou neste final de 

semana três medalhas no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo. Ao 

todo foram dois ouros e um bronze em diferentes categorias. 

Ellen conquistou as medalhas de ouro nas modalidades Arremesso de Peso F32 e 

Arremesso de Club F32. A paratleta ficou ainda com o bronze no 100m RR1. 

“Foi um campeonato muito bom. Consegui bater o índice do Campeonato no Club e 

diminuir meu tempo no 100m RR1. Estava um pouco frio, mas consegui  reverter a 

situação. A competição foi ótima para mim, eu agradeço o incentivo dos meus 

técnicos e da Prefeitura de Caraguatatuba. Estou muito contente!”, disse a 

paratleta. Ellen Cristina foi acompanhada pelos técnicos Rodrigo Brandt e Natália 

Maia. 

“A Ellen nos enche de orgulho em todos os campeonatos que ela participa. Quem 

vem ao CEMUG consegue encontrar ela sempre treinando e se dedicando para 

conquistar sempre os melhores resultados nas competições”, disse Edvaldo 

Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 
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Quadrilha que roubou hotel em São Sebastião é presa pela PM em 

Caraguá 

 

Por volta das 11h00 dessa segunda-feira (09), uma equipe da Atividade Delegada 

da Polícia Militar, que realizada patrulhamento na região sul de Caraguatatuba, 

avistou um veículo Chevrolet Vectra que estava envolvido na ocorrência de roubo 

do Hotel Roma, no centro de São Sebastião, ocorrido durante a madrugada. 

O carro estava estacionado em uma rua do bairro Perequê Mirim e um individuo 

não notando a presença da viatura policial, retira do interior o Vectra uma mala e 

entre em um veículo Vera Cruz, junto com outras duas pessoas. Os policiais 

militares acompanharam o veículo, que tentou fugir, sendo abordado. 

Os policiais militares realizaram busca pessoal no ocupantes do veículo e 

encontraram grande quantidade de dinheiro em moedas nacionais e estrangeiras, 

como dólares e euros. Realizaram diligência para a casa do condutor do veículo, 

onde foram encontradas duas armas de fogo, aparelhos celulares e mais dinheiro. 

A Polícia Militar conduziu os elementos e apresentou a ocorrência na Delegacia de 

Polícia de São Sebastião. 
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Aguilar Junior destaca importância do esporte e da educação na 

abertura da 11ª edição dos Jogos Escolares de Caraguatatuba 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta terça-feira 

(10) da abertura da 11ª edição dos Jogos Estudantis Municipais (JEM). Na ocasião, 

ele destacou aos presentes sobre a importância do incentivo ao esporte e à 

educação.  “Por isso, podem sempre contar comigo”. 

Ele ainda agradeceu o empenho das equipes da Educação e do Esporte com 

professores e apoio pedagógico pela dedicação às crianças. 

A supervisora de Ensino, Carmen Emilia Abdalla, na ocasião representando a 

secretária  Educação, Márcia Paiva, destacou a importância do vento lembrando 

que  “o esporte transforma vidas e o esporte atrelado à educação é sucesso certo”. 

Neste semestre, os Jogos Escolares devem reunir cerca de 1.600 alunos do Ensino 

Fundamental I (1º ao 5º ano) que disputarão cinco modalidades esportivas, Damas, 

Xadrez, Tênis de Mesa, Futsal e Atletismo 

Ele é um projeto realizado por meio das Secretarias de Educação e de Esportes e 

Recreação e tem como objetivo promover, através da prática esportiva, a 

socialização e integração entre os alunos de sete unidades escolares da rede 

municipal de ensino, assim como a descoberta de novos talentos esportivos e, 

principalmente, o desenvolvimento de valores, disciplina, habilidades e 

competências motoras que deverão compor o repertório do aluno em toda sua 

trajetória de vida. 



 

 
 

De acordo com a professora do Apoio Pedagógico, Silvia Patrícia da Silva, 

articuladora do JEM na Secretaria de Educação, no próximo semestre será a vez 

dos cerca de 1 mil alunos do ensino fundamental II. “Fazemos dessa forma para 

não atrapalhar o ano letivo dos estudantes e ao mesmo tempo trabalhar a 

socialização”. 

Ainda conforme ela, os JEM permitem o incentivo à prática do fair play (expressão 

em Inglês que significa ‘jogo limpo’). “A conscientização para que os atletas 

compreendam e pratiquem a ética no meio esportivo e que possam ampliar a 

prática desse conceito em suas vidas de modo geral é muito importante”, disse. 

Escolas confirmadas: 

EMEFProfª Antonia Antunes Arouca 

EMEF Prof. Antonio de Freitas Avelar 

EMEF Prof. Euclydes Ferreira 

EMEF Prof.Luiz Silvar do Prado 

EMEF Profª Maria Aparecida de Carvalho 

EMEF Profª Maria Moraes de Oliveira 

EMEFEBS Prof. Ricardo Luques Sammarco Serra 
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Veículo pega fogo no Bairro Perequê Mirim em Caraguatatuba 

 

Na madrugada desta terça-feira (10), uma Kombi, que estava localizada na avenida 

José Herculano, no Bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba, pegou fogo. 

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, acionado para atender a 

ocorrência, o fogo foi controlado e não houve vítimas. 

A causa do incêndio não foi identificada. 
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Paratleta de Caraguatatuba conquista três medalhas no Campeonato 

Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo 

 

A paratleta de Caraguatatuba, Ellen Cristina Dias Braga, conquistou neste final de 

semana três medalhas no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo. Ao 

todo foram dois ouros e um bronze em diferentes categorias. 

Ellen conquistou as medalhas de ouro nas modalidades Arremesso de Peso F32 e 

Arremesso de Club F32. A paratleta ficou ainda com o bronze no 100m RR1. 

“Foi um campeonato muito bom. Consegui bater o índice do Campeonato no Club e 

diminuir meu tempo no 100m RR1. Estava um pouco frio, mas consegui  reverter a 

situação. A competição foi ótima para mim, eu agradeço o incentivo dos meus 

técnicos e da Prefeitura de Caraguatatuba. Estou muito contente!”, disse a 

paratleta. Ellen Cristina foi acompanhada pelos técnicos Rodrigo Brandt e Natália 

Maia. 

“A Ellen nos enche de orgulho em todos os campeonatos que ela participa. Quem 

vem ao CEMUG consegue encontrar ela sempre treinando e se dedicando para 

conquistar sempre os melhores resultados nas competições”, disse Edvaldo 

Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 
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Quadrilha que roubou hotel em São Sebastião é presa pela PM em 

Caraguá 

 

Por volta das 11h00 dessa segunda-feira (09), uma equipe da Atividade Delegada 

da Polícia Militar, que realizada patrulhamento na região sul de Caraguatatuba, 

avistou um veículo Chevrolet Vectra que estava envolvido na ocorrência de roubo 

do Hotel Roma, no centro de São Sebastião, ocorrido durante a madrugada. 

O carro estava estacionado em uma rua do bairro Perequê Mirim e um individuo 

não notando a presença da viatura policial, retira do interior o Vectra uma mala e 

entre em um veículo Vera Cruz, junto com outras duas pessoas. Os policiais 

militares acompanharam o veículo, que tentou fugir, sendo abordado. 

Os policiais militares realizaram busca pessoal no ocupantes do veículo e 

encontraram grande quantidade de dinheiro em moedas nacionais e estrangeiras, 

como dólares e euros. Realizaram diligência para a casa do condutor do veículo, 

onde foram encontradas duas armas de fogo, aparelhos celulares e mais dinheiro. 

A Polícia Militar conduziu os elementos e apresentou a ocorrência na Delegacia de 

Polícia de São Sebastião. 
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Aguilar Junior destaca importância do esporte e da educação na 

abertura da 11ª edição dos Jogos Escolares de Caraguatatuba 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta terça-feira 

(10) da abertura da 11ª edição dos Jogos Estudantis Municipais (JEM). Na ocasião, 

ele destacou aos presentes sobre a importância do incentivo ao esporte e à 

educação.  “Por isso, podem sempre contar comigo”. 

Ele ainda agradeceu o empenho das equipes da Educação e do Esporte com 

professores e apoio pedagógico pela dedicação às crianças. 

A supervisora de Ensino, Carmen Emilia Abdalla, na ocasião representando a 

secretária  Educação, Márcia Paiva, destacou a importância do vento lembrando 

que  “o esporte transforma vidas e o esporte atrelado à educação é sucesso certo”. 

Neste semestre, os Jogos Escolares devem reunir cerca de 1.600 alunos do Ensino 

Fundamental I (1º ao 5º ano) que disputarão cinco modalidades esportivas, Damas, 

Xadrez, Tênis de Mesa, Futsal e Atletismo 

Ele é um projeto realizado por meio das Secretarias de Educação e de Esportes e 

Recreação e tem como objetivo promover, através da prática esportiva, a 

socialização e integração entre os alunos de sete unidades escolares da rede 

municipal de ensino, assim como a descoberta de novos talentos esportivos e, 

principalmente, o desenvolvimento de valores, disciplina, habilidades e 

competências motoras que deverão compor o repertório do aluno em toda sua 

trajetória de vida. 



 

 
 

De acordo com a professora do Apoio Pedagógico, Silvia Patrícia da Silva, 

articuladora do JEM na Secretaria de Educação, no próximo semestre será a vez 

dos cerca de 1 mil alunos do ensino fundamental II. “Fazemos dessa forma para 

não atrapalhar o ano letivo dos estudantes e ao mesmo tempo trabalhar a 

socialização”. 

Ainda conforme ela, os JEM permitem o incentivo à prática do fair play (expressão 

em Inglês que significa ‘jogo limpo’). “A conscientização para que os atletas 

compreendam e pratiquem a ética no meio esportivo e que possam ampliar a 

prática desse conceito em suas vidas de modo geral é muito importante”, disse. 

Escolas confirmadas: 

EMEFProfª Antonia Antunes Arouca 

EMEF Prof. Antonio de Freitas Avelar 

EMEF Prof. Euclydes Ferreira 

EMEF Prof.Luiz Silvar do Prado 

EMEF Profª Maria Aparecida de Carvalho 

EMEF Profª Maria Moraes de Oliveira 

EMEFEBS Prof. Ricardo Luques Sammarco Serra 
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Prefeitura de Caraguatatuba parcela impostos e taxas em até 12x no 

cartão de crédito 

 

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Caraguatatuba conta com a opção de 

pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 

e taxas com cartão de débito ou crédito, incluindo a possibilidade de parcelamento 

em até 12 vezes no crédito. 

Para realizar o pagamento, o contribuinte deve se dirigir à Área de Tributação, 

munido do boleto atualizado do tributo e do cartão de crédito ou débito. A Área de 

Tributação funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, no interior do 

Paço Municipal, no Centro. 

A operação é possível graças a um convênio entre a Secretaria Municipal de 

Fazenda com uma operadora de meios eletrônicos ‘Parcelamos Tudo Ponto Com 

Soluções em Pagamentos Ltda.’, que permite o parcelamento do imposto ou taxas 

em até 12 vezes. 

Parcelamento no cartão 

Esta é mais uma facilidade oferecida pela Prefeitura de Caraguatatuba para o 

contribuinte, que poderá gerenciar melhor seu orçamento no que diz respeito ao 

pagamento de tributos e taxas municipais. É possível decidir qual o melhor valor da 

parcela e escolher em até 12 vezes. 

Com isso, o munícipe pode quitar sua dívida e evitar, por exemplo, que seu imóvel 

seja executado, leiloado ou que tenha sua conta bancária bloqueada. 



 

 
 

Os cartões de crédito e débito poderão ser usados para pagar o IPTU, ISSQN, ITBI e 

guias de recolhimento do município. O meio eletrônico também pode ser usado 

para quitar débitos inscritos na dívida ativa, como impostos e taxas municipais em 

atraso. 

O parcelamento também engloba um ou mais débitos do usuário dos serviços, bem 

como a possibilidade de realizar o pagamento de seus débitos com mais de um 

cartão de crédito, podendo ser cartão de crédito do próprio titular ou de terceiros, 

pessoa física ou jurídica, desde que munidos de cartão de crédito com chip e 

senha. Não serão aceitos cartões desprovidos de chip. A taxa de serviço da fintech 

(financial e technology) Parcelamos Tudo varia de acordo com o número de 

parcelas escolhidas pelo contribuinte. 

O Paço Municipal está localizado na Rua Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. Mais 

informações pelos telefones (12) 3897-8100 ou (12) 3897-8197 e WhatsApp (12) 

99772-8682 (Área de Tributação). O atendimento ao público é de segunda a sexta-

feira, das 8h30 às 16h30. 
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PM prende Quadrilha suspeita de assaltar Hotel Roma em São 

Sebastião 

 

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta segunda-feira (9), em Caraguatatuba, os 

integrantes da quadrilha suspeita de roubar o Hotel Roma, em São Sebastião, na 

madrugada do último domingo (8). Por volta das 11h da manhã, durante 

patrulhamento, uma equipe de militares do 20° Batalhão suspeitou de um 

automóvel Vectra, estacionado em uma rua do bairro Pereque Mirim, na zona sul 

do município. 

Neste momento, ao perceber a presença da viatura policial, de acordo com a 

polícia, um homem retirou uma mala do carro e fugiu para outro veículo, 

juntamente com mais duas pessoas. Começou uma perseguição no trânsito pelas 

ruas do bairro até que a PM conseguiu parar o carro dos bandidos. 

Ao executar a revista pessoal dos homens foi encontrada uma grande quantidade 

de dinheiro em moedas nacionais e internacionais, como dólar e euros, em 

diligência até a casa do homem que conduzia o veículo os policiais encontraram 

ainda outras duas armas de fogo e aparelhos de telefone celular com procedência 

duvidosa. 

O bando foi levado preso ao Distrito Policial de São Sebastião. 

Hotel Roma – Uma quadrilha formada por cinco homens invadiu o Hotel Roma, na 

região central de São Sebastião, na madrugada do último domingo, rendeu 

funcionários da recepção e levou o cofre de um dos quartos. A PM informou que o 

recepcionista de plantão teve os braços amarrados enquanto o assalto era 

realizado. Com a chegada da polícia, a vítima foi socorrida e libertada. 



 

 
 

A suspeita é de que um dos bandidos estivesse hospedado no hotel para fazer o 

reconhecimento e ajudar os comparsas executar o crime. 
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