
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta e Quinta-Feira, 11 e 12 de Maio de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Debate para criação de Conselho de Políticas Antidrogas de Caraguá acontecerá 

hoje (11) a partir das 19h30 

 

Caraguatatuba 

Homem é preso por tráfico de drogas em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba renova contrato com a ‘Casa Beija-Flor’ 

 

Caraguatatuba 

Cão em situação de maus tratos é resgatado pela Polícia Ambiental 

 

Caraguatatuba 

Maior evento brasileiro de motocross freestyle está de volta à Caraguatatuba 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

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

de crédito 

 

Caraguatatuba 

Arena Freestyle Show é atração neste sábado na Praça de Eventos do Porto Novo 

 

Caraguatatuba 

Novo Calendário de Eventos de Caraguatatuba tem mais de 70 atrações até 

dezembro 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Caraguá: Novo Calendário de Eventos soma mais de 70 atrações 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Cachorro preso em casa abandonada é resgatado sem força para locomoção 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/debate-para-criacao-de-conselho-de-politicas-antidrogas-de-caragua-acontecera-hoje-11-a-partir-das-19h30/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/debate-para-criacao-de-conselho-de-politicas-antidrogas-de-caragua-acontecera-hoje-11-a-partir-das-19h30/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/homem-e-preso-por-trafico-de-drogas-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-caraguatatuba-renova-contrato-com-a-casa-beija-flor/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/cao-em-situacao-de-maus-tratos-e-resgatado-pela-policia-ambiental/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/maior-evento-brasileiro-de-motocross-freestyle-esta-de-volta-a-caraguatatuba/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19660/prefeitura-de-caraguatatuba-parcela-impostos-e-taxas-em-ate-12-vezes-no-cartao-de-credito
https://radarlitoral.com.br/noticias/19660/prefeitura-de-caraguatatuba-parcela-impostos-e-taxas-em-ate-12-vezes-no-cartao-de-credito
https://radarlitoral.com.br/noticias/19664/arena-freestyle-show-e-atracao-neste-sabado-na-praca-de-eventos-do-porto-novo
https://radarlitoral.com.br/noticias/19667/novo-calendario-de-eventos-de-caraguatatuba-tem-mais-de-70-atracoes-ate-dezembro
https://radarlitoral.com.br/noticias/19667/novo-calendario-de-eventos-de-caraguatatuba-tem-mais-de-70-atracoes-ate-dezembro
https://www.portalr3.com.br/2022/05/caragua-novo-calendario-de-eventos-soma-mais-de-70-atracoes/
https://novaimprensa.com/2022/05/cachorro-maus-tratos-caraguatatuba.html


 

 
 

Caraguatatuba 

Após perseguição, PM apreende 500 kg de maconha na Tamoios 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

PM Ambiental localiza e resgata cão em situação de maus tratos no Rio do Ouro, 

bairro de Caraguá 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

PM prende homem com cerca de 1,5 quilo de cocaína em conjunto habitacional de 

Caraguatatuba  

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Cachorro preso em casa abandonada é resgatado sem força para locomoção 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Homem é preso com cocaína, maconha e crack em Caraguatatuba (SP) 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Aguilar Junior participa da primeira reunião da AMVale 

 

Caraguatatuba 

Calendário de Eventos de Caraguatatuba mais de 70 atrações até dezembro 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Inscrições para campeonato ‘50 anos de Futebol Amador – 2022’ vão até dia 20 

de maio  

 

Caraguatatuba 

Departamento Ético Disciplinar encerra ciclo de orientações no CEI do Jardim 

Gaivotas  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba fortalece rede socioassistencial em parceria com 

‘Casa Beija-Flor’  

 

Caraguatatuba 

https://novaimprensa.com/2022/05/500-kg-maconha-rodovia-tamoios.html
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/pm-ambiental-localiza-e-resgata-c-o-em-situac-o-de-maus-tratos-no-rio-do-ouro-bairro-de-caragua-1.216395
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/pm-ambiental-localiza-e-resgata-c-o-em-situac-o-de-maus-tratos-no-rio-do-ouro-bairro-de-caragua-1.216395
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/pm-prende-homem-com-cerca-de-15-quilo.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/pm-prende-homem-com-cerca-de-15-quilo.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2022-05-11/cachorro-preso-em-casa-abandonada-e-resgatado-sem-forca-para-locomocao.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/homem-e-preso-com-cocaina-maconha-e-crack-em-caraguatatuba-sp-1.384529
https://www.caraguatv.com.br/2022/05/11/aguilar-junior-participa-da-primeira-reuniao-da-amvale/
https://www.caraguatv.com.br/2022/05/11/calendario-de-eventos-de-caraguatatuba-mais-de-70-atracoes-ate-dezembro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/inscricoes-para-campeonato-50-anos-de-futebol-amador-2022-vao-ate-dia-20-de-maio/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/inscricoes-para-campeonato-50-anos-de-futebol-amador-2022-vao-ate-dia-20-de-maio/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/departamento-etico-disciplinar-encerra-ciclo-de-orientacoes-no-cei-do-jardim-gaivotas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/departamento-etico-disciplinar-encerra-ciclo-de-orientacoes-no-cei-do-jardim-gaivotas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/prefeitura-de-caraguatatuba-fortalece-rede-socioassistencial-em-parceria-com-casa-beija-flor/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/prefeitura-de-caraguatatuba-fortalece-rede-socioassistencial-em-parceria-com-casa-beija-flor/


 

 
 

Caraguatatuba recebe 4ª etapa de um dos maiores campeonatos de maratonas 

aquáticas da América Latina  

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba participa da primeira reunião da AMVale  

 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba promove palestra antidrogas para alunos da 

Massaguaçu  

 

Caraguatatuba 

Em menos de uma semana, CCZ de Caraguatatuba e Polícia Ambiental resgatam 

outro animal com maus-tratos  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove evento alusivo ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial 

nesta sexta-feira  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza operação Tapa-Buracos em 19 bairros no mês 

de abril  

 

Caraguatatuba 

Novo Calendário de Eventos de Caraguatatuba soma mais de 70 atrações até 

dezembro  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba acende luzes dos novos postes de iluminação pública 

no Jardim Britânia  

 

Caraguatatuba 

Inscrições abertas para ‘Tenda de Artesanato, Artes Plásticas e Arte Variedades’ no 

23º Festival do Camarão  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 159 vagas de emprego até sexta-feira 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 159 vagas de emprego até sexta-feira 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/caraguatatuba-recebe-4a-etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-america-latina/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/caraguatatuba-recebe-4a-etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-america-latina/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/prefeito-de-caraguatatuba-participa-da-primeira-reuniao-da-amvale/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/educacao-de-caraguatatuba-promove-palestra-antidrogas-para-alunos-da-massaguacu/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/educacao-de-caraguatatuba-promove-palestra-antidrogas-para-alunos-da-massaguacu/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/em-menos-de-uma-semana-ccz-de-caraguatatuba-e-policia-ambiental-resgatam-outro-animal-com-maus-tratos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/em-menos-de-uma-semana-ccz-de-caraguatatuba-e-policia-ambiental-resgatam-outro-animal-com-maus-tratos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/caraguatatuba-promove-evento-alusivo-ao-dia-nacional-da-luta-antimanicomial-nesta-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/caraguatatuba-promove-evento-alusivo-ao-dia-nacional-da-luta-antimanicomial-nesta-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-operacao-tapa-buracos-em-19-bairros-no-mes-de-abril/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-operacao-tapa-buracos-em-19-bairros-no-mes-de-abril/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/novo-calendario-de-eventos-de-caraguatatuba-soma-mais-de-70-atracoes-ate-dezembro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/novo-calendario-de-eventos-de-caraguatatuba-soma-mais-de-70-atracoes-ate-dezembro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/prefeitura-de-caraguatatuba-acende-luzes-dos-novos-postes-de-iluminacao-publica-no-jardim-britania/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/prefeitura-de-caraguatatuba-acende-luzes-dos-novos-postes-de-iluminacao-publica-no-jardim-britania/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/inscricoes-abertas-para-tenda-de-artesanato-artes-plasticas-e-arte-variedades-no-23o-festival-do-camarao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/11/inscricoes-abertas-para-tenda-de-artesanato-artes-plasticas-e-arte-variedades-no-23o-festival-do-camarao/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/pat-de-caraguatatuba-tem-159-vagas-de-emprego-ate-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/pat-de-caraguatatuba-tem-159-vagas-de-emprego-ate-sexta-feira-2/


 

 
 

Caraguatatuba 

Inscrições para campeonato ‘50 anos de Futebol Amador – 2022’ vão até dia 20 

de maio 

 

Caraguatatuba 

Departamento Ético Disciplinar encerra ciclo de orientações no CEI do Jardim 

Gaivotas 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba fortalece rede socioassistencial em parceria com 

‘Casa Beija-Flor’ 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe 4ª etapa de um dos maiores campeonatos de maratonas 

aquáticas da América Latina 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba participa da primeira reunião da AMVale 

 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba promove palestra antidrogas para alunos do 

Massaguaçu 

 

Caraguatatuba 

Em menos de uma semana, CCZ de Caraguatatuba e Polícia Ambiental resgatam 

outro animal com maus-tratos 

 

Caraguatatuba 

Novo Calendário de Eventos de Caraguatatuba soma mais de 70 atrações até 

dezembro 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove evento alusivo ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial 

nesta sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba acende luzes dos novos postes de iluminação pública 

no Jardim Britânia 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

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

https://falacaragua.com.br/2022/05/inscricoes-para-campeonato-50-anos-de-futebol-amador-2022-vao-ate-dia-20-de-maio/
https://falacaragua.com.br/2022/05/inscricoes-para-campeonato-50-anos-de-futebol-amador-2022-vao-ate-dia-20-de-maio/
https://falacaragua.com.br/2022/05/departamento-etico-disciplinar-encerra-ciclo-de-orientacoes-no-cei-do-jardim-gaivotas/
https://falacaragua.com.br/2022/05/departamento-etico-disciplinar-encerra-ciclo-de-orientacoes-no-cei-do-jardim-gaivotas/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-fortalece-rede-socioassistencial-em-parceria-com-casa-beija-flor/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-fortalece-rede-socioassistencial-em-parceria-com-casa-beija-flor/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-recebe-4a-etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-america-latina/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-recebe-4a-etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-america-latina/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeito-de-caraguatatuba-participa-da-primeira-reuniao-da-amvale/
https://falacaragua.com.br/2022/05/educacao-de-caraguatatuba-promove-palestra-antidrogas-para-alunos-do-massaguacu/
https://falacaragua.com.br/2022/05/educacao-de-caraguatatuba-promove-palestra-antidrogas-para-alunos-do-massaguacu/
https://falacaragua.com.br/2022/05/em-menos-de-uma-semana-ccz-de-caraguatatuba-e-policia-ambiental-resgatam-outro-animal-com-maus-tratos/
https://falacaragua.com.br/2022/05/em-menos-de-uma-semana-ccz-de-caraguatatuba-e-policia-ambiental-resgatam-outro-animal-com-maus-tratos/
https://falacaragua.com.br/2022/05/novo-calendario-de-eventos-de-caraguatatuba-soma-mais-de-70-atracoes-ate-dezembro/
https://falacaragua.com.br/2022/05/novo-calendario-de-eventos-de-caraguatatuba-soma-mais-de-70-atracoes-ate-dezembro/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-promove-evento-alusivo-ao-dia-nacional-da-luta-antimanicomial-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-promove-evento-alusivo-ao-dia-nacional-da-luta-antimanicomial-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-acende-luzes-dos-novos-postes-de-iluminacao-publica-no-jardim-britania/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-acende-luzes-dos-novos-postes-de-iluminacao-publica-no-jardim-britania/
http://massaguanews.com.br/2022/05/caraguatatuba-recebe-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/


 

 
 

neste fim de semana 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

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

edição dos Jogos Escolares de Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

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

garantir seu ingresso solidário  

 

Caraguatatuba 

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

neste fim de semana  

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) atende a população da 

região sul de Caraguá 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia pavimentação asfáltica no bairro Travessão 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

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

garantir seu ingresso solidário 

 

Caraguatatuba 

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

neste fim de semana 

 

Caraguatatuba 

Polícia Ambiental e CCZ de Caraguatatuba resgaram cachorro em situação de 

maus-tratos em casa abandonada 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Novo calendário de eventos de Caraguatatuba tem mais de 70 atrações até 

dezembro  

 

https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/11/aguilar-junior-destaca-importancia-do-esporte-e-da-educacao-na-abertura-da-11a-edicao-dos-jogos-escolares-de-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/11/aguilar-junior-destaca-importancia-do-esporte-e-da-educacao-na-abertura-da-11a-edicao-dos-jogos-escolares-de-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/11/adrenalina-do-arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-solidario/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/11/adrenalina-do-arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-solidario/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/11/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/11/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/
https://www.litoralempauta.com.br/centro-de-apoio-ao-trabalhador-e-empreendedor-cate-atende-a-populacao-da-regiao-sul-de-caragua/
https://www.litoralempauta.com.br/centro-de-apoio-ao-trabalhador-e-empreendedor-cate-atende-a-populacao-da-regiao-sul-de-caragua/
https://spriomais.com.br/2022/05/11/caraguatatuba-inicia-pavimentacao-asfaltica-no-bairro-travessao/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/11/adrenalina-do-arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-solidario/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/11/adrenalina-do-arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-solidario/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/11/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/11/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/12/policia-ambiental-e-ccz-de-caraguatatuba-resgaram-cachorro-em-situacao-de-maus-tratos-em-casa-abandonada/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/12/policia-ambiental-e-ccz-de-caraguatatuba-resgaram-cachorro-em-situacao-de-maus-tratos-em-casa-abandonada/
https://agazetarm.com.br/2022/05/novo-calendario-de-eventos-de-caraguatatuba-tem-mais-de-70-atracoes-ate-dezembro/
https://agazetarm.com.br/2022/05/novo-calendario-de-eventos-de-caraguatatuba-tem-mais-de-70-atracoes-ate-dezembro/


 

 
 

Caraguatatuba 

Arena Freestyle Show é atração neste sábado na Praça de Eventos do Porto Novo 

em Caraguatatuba  

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

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

garantir seu ingresso solidário 

 

Caraguatatuba 

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

neste fim de semana 

 

Caraguatatuba 

Polícia Ambiental e CCZ de Caraguatatuba resgaram cachorro em situação de 

maus-tratos em casa abandonada 

 

LN21 

Caraguatatuba 

Polícia Ambiental resgata cachorro em situação de maus-tratos em Caraguatatuba 

 

Notícias da Praia 

Caraguatatuba 

Ação civil pública obriga empresa a investir R$ 150 mil no Programa de 

Monitoramento Socioambiental na região de Caraguatatuba 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

PM prende X-9 e desmonta “biqueira” em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Conseg de Caraguatatuba realiza reunião visando a criação do Conselho Municipal 

de Políticas Antidrogas  

 

Suzano TV 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza operação Tapa-Buracos em 19 bairros no mês 

de abril 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Grande quantidade de drogas é apreendida na Rodovia dos Tamoios em 

Caraguatatuba 

 

https://agazetarm.com.br/2022/05/arena-freestyle-show-e-atracao-neste-sabado-na-praca-de-eventos-do-porto-novo-em-caraguatatuba/
https://agazetarm.com.br/2022/05/arena-freestyle-show-e-atracao-neste-sabado-na-praca-de-eventos-do-porto-novo-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/11/adrenalina-do-arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-solidario/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/11/adrenalina-do-arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-solidario/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/11/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/11/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/12/policia-ambiental-e-ccz-de-caraguatatuba-resgaram-cachorro-em-situacao-de-maus-tratos-em-casa-abandonada/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/12/policia-ambiental-e-ccz-de-caraguatatuba-resgaram-cachorro-em-situacao-de-maus-tratos-em-casa-abandonada/
https://ln21.com.br/policia-ambiental-resgata-cachorro-em-situacao-de-maus-tratos-em-caraguatatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/12/acao-civil-publica-obriga-empresa-a-investir-r-150-mil-no-programa-de-monitoramento-socioambiental-na-regiao-de-caraguatatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/12/acao-civil-publica-obriga-empresa-a-investir-r-150-mil-no-programa-de-monitoramento-socioambiental-na-regiao-de-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/05/11/pm-prende-x-9-e-desta-biqueira-em-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/05/11/conseg-de-caragutuba-realiza-reuniao-visando-a-criacao-do-conselho-municipal-de-politicas-antidrogas/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/05/11/conseg-de-caragutuba-realiza-reuniao-visando-a-criacao-do-conselho-municipal-de-politicas-antidrogas/
https://suzano.tv/2022/05/11/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-operacao-tapa-buracos-em-19-bairros-no-mes-de-abril/
https://suzano.tv/2022/05/11/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-operacao-tapa-buracos-em-19-bairros-no-mes-de-abril/
https://globoplay.globo.com/v/10565888/
https://globoplay.globo.com/v/10565888/


 

 
 

TV Record 

SP Record 

Plano diretor de Caraguatatuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://recordtv.r7.com/record-tv-litoral-e-vale/sp-record/videos/plano-diretor-de-caraguatatuba-10052022
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Debate para criação de Conselho de Políticas Antidrogas de Caraguá 

acontecerá hoje (11) a partir das 19h30 

 

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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Homem é preso por tráfico de drogas em Caraguatatuba 

 

Na noite dessa terça-feira (10), durante patrulhamento de uma equipe da polícia 

militar em Caraguatatuba, um homem foi preso com quase 2 kg de drogas, no 

bairro Pegorelli. 

A ação aconteceu em um conjunto habitacional do bairro onde várias pessoas, que 

estavam reunidas, fugiram ao avistar a viatura policial. Durante a fuga, um desses 

populares caiu e foi abordado. 

Na revista foi encontrada 1.030 porções de cocaína, 68 porções de maconha e 

245 de crack, tanto com o homem quanto no veículo dele, além de R$141 em 

dinheiro. 

O homem foi preso em flagrante e recolhido à cadeia pública. 
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Prefeitura de Caraguatatuba renova contrato com a ‘Casa Beija-Flor’ 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania, renovou contrato com a ‘Casa Beija-Flor’, instituição social sem fins 

lucrativos que realiza projetos sociais na cidade. O novo vínculo é valido até março 

de 2023. 

Atualmente, a Casa Beija-Flor realiza três tipos de serviços no município, sendo dois 

deles relacionados ao atendimento de convivência e fortalecimento de vínculos, 

além de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

e risco social que são encaminhados pelo juizado da Vara da Infância e Juventude. 

O centro é dividido em três núcleos, que juntos atendem mensalmente mais de 

250 pessoas, por meio dos projetos ‘Céu Azul’, nos bairros Barranco Alto e Gaivotas 

e, ainda, no Jardim Jaqueira, com a iniciativa ‘Família Feliz’. 

Nesses locais, são ofertadas diversas oficinas como dança, música, futebol, tênis 

de mesa, artes marciais, mangá, skate, espanhol, jiu-jitsu, artesanato e 

brinquedoteca, além dos grupos socioeducativos. 

Para ter acesso aos serviços, o encaminhamento é feito pelo Centro de Referência 

da Assistência Social (CRAS). 

A Casa Beija-Flor atende crianças e adolescentes dos 6 aos 18  anos, além de 

adultos entre 18 e 59 anos. 

A Prefeitura também possui parceria no serviço de acolhimento provisório, com 

estrutura para acolher até 40 crianças e adolescentes com privacidade, mediante 

Sistema de Garantia de Direitos, bem como com a rede socioassistencial, de 

Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Conselho Tutelar. 
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Cão em situação de maus tratos é resgatado pela Polícia Ambiental 

 

Na manhã de ontem (10/05), Policiais Ambientais deslocaram-se até o bairro Rio 

do Ouro para atender denúncia de maus tratos a animal doméstico. 

No local os policiais constataram que o imóvel encontrava-se fechado, com aspecto 

de abandonado, porém, conseguiram visualizar um cachorro sem raça definida, 

magro e muito debilitado. 

O portão da residência encontrava-se aberto, como ninguém apareceu para 

atender a equipe um vizinho acompanhou a fiscalização que confirmou o crime de 

maus tratos ao animal doméstico. 

O cachorro estava confinado em espaço inapropriado, sem higiene, com água 

muito suja e não foi encontrado alimento. O animal aparentava desnutrição, 

desidratação, com algumas lesões e sem força para locomoção. 

Os policiais informaram o Centro de Zoonoses e o agente elaborou o auto de 

infração municipal para o proprietário que mesmo não estando no local foi 

identificado e apreendeu do animal. 

A Polícia Ambiental elaborou o auto de infração ambiental com multa no valor de 

R$ 3.000,00 e apresentou a ocorrência na DP de Caraguatatuba. 
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Maior evento brasileiro de motocross freestyle está de volta à 

Caraguatatuba 

 

Emoção e adrenalina não vão faltar na próxima etapa do Arena freestyle show, que 

acontece no dia 14 de maio, na Praça de Eventos Porto Novo, em Caraguatatuba.  

A prova, válida pelo campeonato brasileiro FMX, contará com a participação dos 

melhores pilotos da modalidade. 

Além de Jeff Campacci e dos irmãos Giana e Paô Bergamino, o cearense Claudio 

Rocaha e Raphael Arnellas também são nomes confirmados pra essa etapa. Um 

evento eletrizante e de tirar o fôlego, onde o público poderá conferir a coragem dos 

pilotos através dos saltos e de manobras radicais sobre duas rodas. 

Mas o espetáculo não acontece somente no palco com a super atração de pilotos 

literalmente voando com suas motos. Quem for conferir e prestigiar as 

apresentações também dará um show à parte ao participar do evento, pois ao 

adquirir o ingresso contribuirá com uma grande ação social. 

Os ingressos serão trocados por 2kg de arroz ou de feijão, que serão doados ao 

Fundo Social de Sollidariedade de Caraguatatuba. A troca pode ser feita na 

Concessionária Universo Honda Caraguá ou na Loja Sthill, localizada no Serramar 

Shopping. 

Os portões para o Arena freestyle show abrem às 19h, a partir das 19h30 os 

pilotos recebem os fãs para autógrafos. As apresentações com as motos 

acontecem das 20h às 22h30. A praça de eventos Porto Novo, onde a arena será 

montada, fica na Alameda José Francesconi, 1690. 
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Prefeitura de Caraguatatuba parcela impostos e taxas em até 12 

vezes 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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Arena Freestyle Show é atração neste sábado na Praça de Eventos do 

Porto Novo 

 

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

Freestyle Show chegam 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. 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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Novo Calendário de Eventos de Caraguatatuba tem mais de 70 

atrações até dezembro 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba lançou o Calendário de Eventos 2022 com a grade 

de programação a ser realizada no município no período de maio a dezembro deste 

ano. 

Com o slogan “Feliz Em Te Ver o Ano Todo!”, o material está separado por eventos 

mensais, somando mais de 70 atividades, entre atrações culturais, esportivas e 

gastronômicas,elaboradas com o objetivo de atrair novos visitantes, fomentar a 

economia e aquecer o comércio local. 

O conteúdo terá ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos e distribuição de 

folheto impresso em diversas feiras de turismo, além de ficar disponível ao público 

na Secretaria de Turismo para que as pessoas possam se programar e aproveitar 

os eventos na baixa e início da alta temporada. 

Mais informações em www.caragua.tur.br e www.caraguatatuba.sp.gov.br 

Confira abaixo a agenda completa: 

MAIO 

29/04 a 05/06 – Festa do Divino Espírito Santo 

Local: Catedral Divino Espírito Santo (Indaiá) 

14/05 – Arena Freestyle 

Local: Praça de Eventos do Porto Novo 

14/05 – A comédia “Irmã Selma” com Octávio Mendes 

Local: Teatro Mario Covas 

http://www.caragua.tur.br/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

14 e 15/05 – 2ª Etapa Campeonato Paulista de Pesca Federação Paulista de 

Pesca e Lançamento 

Local: Praia do Massaguaçu 

15/05 – Musical Infantojuvenil “Encanto – A Família Madrigal” 

Local: Teatro Mario Covas 

15/05 – 1° Etapa do Circuito Maratonas Aquáticas 2022 

Local: Praia da Cocanha 

16 a 22/05 – Semana de Museu 

Local: Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC) 

27/05 – Espetáculo de dança Corpo de Baile de Caraguatatuba “Gaia” 

Local: Teatro Mario Covas 

27/05 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

29/05 – Cerimônia Barcos ao Mar 

Local: Praia do Camaroeiro 

31/05 a 26/06 – 169ª Festa de Santo Antônio 

Local: Santuário Santo Antônio e Praça Cândido Mota 

JUNHO 

05/06 – Missa Campal 

Local: Morro Santo Antônio 

05/06 – Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

11 e 12/06 – Exposição de Carros Antigos 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

12/06 – Espetáculo “Diálogos de Luz” 

Local: Teatro Mario Covas 

12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia 

Local: Praia Martim de Sá 

17 a 19/06 – Festival Jazz & Vinhos 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu 

Local: Ciase Sumaré 

24/06 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 



 

 
 

25/06 – Comédia de Fabio Vital “TPM Tensão Por Macho Frágil” 

Local: Teatro Mario Covas 

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua 

Local: Largada Praia do Indaiá 

25 e 26/06 – Festa de São Pedro Pescador 

Local: Praia do Massaguaçu 

26/06 – Circuito Mares (natação) 

Local: Praia da Cocanha 

JULHO 

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Local: Praia do Massaguaçu 

02/07 – Arena Cross 

Local: Serramar Shopping 

07 a 10/07 – Festival da Tainha 

Local: Praça de Eventos do Porto Novo 

15 a 24/07 – Festival do Camarão 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

15 a 24/07 – Rota Cambuci 

18/07 – Olimpíada das APAES 

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre 

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste) 

29/07 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

AGOSTO 

01/08 a 04/09 – Caraguá A Gosto 

Local: Restaurantes da Cidade 

06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

07/08 – Torneio de Tênis 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

10/08 – MMA Brasil Tour Internacional 



 

 
 

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

19/08 – Folclore em Festa 

Local: Praça do Caiçara (atrás do MACC) 

20/08 – Stand up comedy com Marco Luque 

Local: Teatro Mario Covas 

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona) 

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei) 

Local: Praça Ton Ferreira (Centro) 

26/08 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

27/08 – Stand up comedy com Dihh Lopes “4 Amigos” 

Local: Teatro Mario Covas 

28/08 – Caraguá Extreme Fest Rock 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

SETEMBRO 

08 a 11/09 – Festival de Food Truck 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba 

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua 

30/09 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

OUTUBRO 

08 e 09/10 – 43ª Exposição de Orquídeas 

Local: Secretaria de Turismo (Avenida da Praia) 

09/10 – Festival Municipal de Natação 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

13 a 16/10 – Caraguá Beer Festival 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba 

27 a 30/10 – Empreenda Caraguatatuba 2022 

Local: Praça da Cultura (Centro) 



 

 
 

28/10 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

NOVEMBRO 

04 a 06/11 – Aviva Caraguá 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

05/11 – Concerto Orquestra Jovem de Caraguatatuba 

11 a 15/11 – 14º Festival Estudantil de Teatro de Caraguatatuba (FET) 

Local: Teatro Mario Covas 

11 e 12/11 – Mostra de Violões 

Local: Auditório Fundacc 

19/11 – Festival da Canção 

Local: Praça do Caiçara (Centro) 

19/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba 

25/11 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

25 a 27/11 – Festival do Mexilhão 

Local: Praia da Cocanha 

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

DEZEMBRO 

10/12 – Abertura do Natal 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

10/12 – Festa de Iemanjá 

Local: Praia do Centro 

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi) 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua 

19/12 – Dia do Esportista (premiação) 

Local: Teatro Mario Covas 

30/12 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

31/12 – Abertura do Caraguá Summer Festival 

Local: Praça da Cultura (Centro) 



 

 
 

Programação sujeita à alteração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Portal R3 

 

Caraguá: Novo Calendário de Eventos soma mais de 70 atrações 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba lançou, nesta quarta-feira (11), o Calendário de 

Eventos 2022 com a grade de programação a ser realizada no município no 

período de maio a dezembro deste ano. 

Com o slogan “Feliz Em Te Ver o Ano Todo!”, o material está separado por eventos 

mensais, somando mais de 70 atividades, entre atrações culturais, esportivas e 

gastronômicas,elaboradas com o objetivo de atrair novos visitantes, fomentar a 

economia e aquecer o comércio local. 

O conteúdo terá ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos e distribuição de 

folheto impresso em diversas feiras de turismo, além de ficar disponível ao público 

na Secretaria de Turismo para que as pessoas possam se programar e aproveitar 

os eventos na baixa e início da alta temporada. 

Mais informações em www.caragua.tur.br e www.caraguatatuba.sp.gov.br.Confira 

abaixo a agenda completa: 

MAIO 

29/04 a 05/06 – Festa do Divino Espírito Santo 

Local: Catedral Divino Espírito Santo (Indaiá) 

14/05 – Arena Freestyle 

Local: Praça de Eventos do Porto Novo 

14/05 – A comédia “Irmã Selma” com Octávio Mendes 

Local: Teatro Mario Covas 



 

 
 

14 e 15/05 – 2ª Etapa Campeonato Paulista de Pesca Federação Paulista de 

Pesca e Lançamento 

Local: Praia do Massaguaçu 

15/05 – Musical Infantojuvenil “Encanto – A Família Madrigal” 

Local: Teatro Mario Covas 

15/05 – 1° Etapa do Circuito Maratonas Aquáticas 2022 

Local: Praia da Cocanha 

16 a 22/05 – Semana de Museu 

Local: Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC) 

27/05 – Espetáculo de dança Corpo de Baile de Caraguatatuba “Gaia” 

Local: Teatro Mario Covas 

27/05 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

29/05 – Cerimônia Barcos ao Mar 

Local: Praia do Camaroeiro 

31/05 a 26/06 – 169ª Festa de Santo Antônio 

Local: Santuário Santo Antônio e Praça Cândido Mota 

JUNHO 

05/06 – Missa Campal 

Local: Morro Santo Antônio 

05/06 – Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

11 e 12/06 – Exposição de Carros Antigos 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

12/06 – Espetáculo “Diálogos de Luz” 

Local: Teatro Mario Covas 

12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia 

Local: Praia Martim de Sá 

17 a 19/06 – Festival Jazz & Vinhos 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu 

Local: Ciase Sumaré 

24/06 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 



 

 
 

25/06 – Comédia de Fabio Vital “TPM Tensão Por Macho Frágil” 

Local: Teatro Mario Covas 

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua 

Local: Largada Praia do Indaiá 

25 e 26/06 – Festa de São Pedro Pescador 

Local: Praia do Massaguaçu 

26/06 – Circuito Mares (natação) 

Local: Praia da Cocanha 

JULHO 

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Local: Praia do Massaguaçu 

02/07 – Arena Cross 

Local: Serramar Shopping 

07 a 10/07 – Festival da Tainha 

Local: Praça de Eventos do Porto Novo 

15 a 24/07 – Festival do Camarão 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

15 a 24/07 – Rota Cambuci 

18/07 – Olimpíada das APAES 

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre 

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste) 

29/07 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

AGOSTO 

01/08 a 04/09 – Caraguá A Gosto 

Local: Restaurantes da Cidade 

06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

07/08 – Torneio de Tênis 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

10/08 – MMA Brasil Tour Internacional 



 

 
 

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

19/08 – Folclore em Festa 

Local: Praça do Caiçara (atrás do MACC) 

20/08 – Stand up comedy com Marco Luque 

Local: Teatro Mario Covas 

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona) 

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei) 

Local: Praça Ton Ferreira (Centro) 

26/08 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

27/08 – Stand up comedy com Dihh Lopes “4 Amigos” 

Local: Teatro Mario Covas 

28/08 – Caraguá Extreme Fest Rock 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

SETEMBRO 

08 a 11/09 – Festival de Food Truck 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba 

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua 

30/09 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

OUTUBRO 

08 e 09/10 – 43ª Exposição de Orquídeas 

Local: Secretaria de Turismo (Avenida da Praia) 

09/10 – Festival Municipal de Natação 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

13 a 16/10 – Caraguá Beer Festival 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba 

27 a 30/10 – Empreenda Caraguatatuba 2022 

Local: Praça da Cultura (Centro) 



 

 
 

28/10 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

NOVEMBRO 

04 a 06/11 – Aviva Caraguá 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

05/11 – Concerto Orquestra Jovem de Caraguatatuba 

11 a 15/11 – 14º Festival Estudantil de Teatro de Caraguatatuba (FET) 

Local: Teatro Mario Covas 

11 e 12/11 – Mostra de Violões 

Local: Auditório Fundacc 

19/11 – Festival da Canção 

Local: Praça do Caiçara (Centro) 

19/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba 

25/11 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

25 a 27/11 – Festival do Mexilhão 

Local: Praia da Cocanha 

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

DEZEMBRO 

10/12 – Abertura do Natal 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

10/12 – Festa de Iemanjá 

Local: Praia do Centro 

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi) 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua 

19/12 – Dia do Esportista (premiação) 

Local: Teatro Mario Covas 

30/12 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

31/12 – Abertura do Caraguá Summer Festival 

Local: Praça da Cultura (Centro) 



 

 
 

Programação sujeita à alteração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Nova Imprensa 

 

Cachorro preso em casa abandonada é resgatado sem força para 

locomoção 

 

Um cachorro foi resgatado pela Polícia Ambiental, nesta terça-feira (10), em um 

imóvel abandonado e fechado, no bairo Rio do Ouro, em Caraguatatuba. O animal 

apresentava desnutrição, desidratação, lesões e não tinha mais força para 

locomoção. 

Após denúncia de um vizinho, a equipe policial se deslocou até o endereço e 

conseguiu visualizar um cachorro sem raça definida, magro e muito debilitado. A 

Ambiental confirmou o crime de maus-tratos, em razão do cachorro estar confinado 

em espaço inapropriado, sem higiene, com água muito suja e sem alimento. 

Um agente municipal do Centro de Zoonoses também acompanhou a operação de 

resgate e o cãozinho foi encaminhado ao veterinário para receber cuidados 

médicos. 

Apesar do responsável pelo cachorro não estar no local, ele foi identificado pela 

polícia e multado em R$ 3 mil. A ocorrência foi apresentada no DP de 

Caraguatatuba. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Nova Imprensa 

 

Após perseguição, PM apreende 500 kg de maconha na Tamoios 

 

Após perseguição, policiais militares apreenderam 500 kg de maconha, divididos 

em 555 tabletes, na rodovia dos Tamoios, na altura do KM 48, sentido 

Caraguatatuba. O caso ocorreu por volta das 8h desta quinta-feira (11). 

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, eles receberam uma denúncia via rádio sobre 

um veículo MMC/L200 Triton carregado de grande quantidade de drogas. E ainda 

um Onix e um Gol, que faziam a escolta dele sentido Sul, para Caraguatatuba. 

As equipes policiais encontraram os suspeitos na altura do KM 36 e a perseguição 

policial durou até o KM 48, quando o veículo entrou no restaurante Ranchinho. Os 

dois ocupantes desembarcaram e fugiram a pé correndo para dentro da mata. 

De acordo com o 1°Tenente Monteiro, policiais vasculharam a região para localizar 

a dupla, mas eles conseguiram escapar. Entretanto, conseguiram abordar o Ônix no 

Km 80 da Tamoios e seus três ocupantes acabaram presos. 

Na caçamba da caminhonete, assim como no banco do passageiro, estavam os 

496 quilos de maconha, divididos em tijolos. A equipe policial recolheu a droga e 

entregou na Polícia Federal de São Sebastião, que investigará o caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: O Vale 

 

PM Ambiental localiza e resgata cão em situação de maus tratos no 

Rio do Ouro, bairro de Caraguá 

Responsável pelo crime segue sendo procurado; ele pagará multa de R$ 3 mil e 

pode ser condenado. O animal apresentava sinais claros de desnutrição, 

desidratação, lesões físicas e não tinha forças para se locomover 

 

Um cachorro em situação de maus tratos foi localizado e resgatado, na última 

terça-feira (10), por agentes da PM Ambiental, no bairro Rio do Ouro, em 

Caraguatatuba. O animal estava sem disposição de alimento, em um local 

insalubre e servido de um pote com água muito suja. 

De acordo com a PM Ambiental, a equipe se deslocou à residência em questão por 

meio de uma denúncia. No local, encontraram um imóvel com aspecto de total 

abandono, mas que, porém, estava com o portão destrancado. 

Ninguém apareceu para atender os agentes e, acompanhados de um morador 

local, os agentes ambientais entraram no terreno e encontraram um cão muito 

debilitado, confirmando o crime de maus tratos. 

O cachorro e o local estavam muito sujos. O animal não tinha disposição de comida 

e a única água disposta estava imunda. Segundo testemunhas, ele apresentava 

sinais claros de desnutrição, desidratação, lesões físicas e não tinha forças para se 

locomover. 

Multa e prisão 

Um agente municipal do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) esteve no local e 

elaborou um auto de infração no valor de R$ 3 mil. 



 

 
 

O responsável pelos maus tratos segue sendo investigado. Até o momento, não se 

sabe se ele será preso quando for localizado, mas o caso foi apresentado ao DP 

(Distrito Policial) da cidade. 

Equipe 

A equipe que atendeu a ocorrência pertencia à 3ª Companhia de PM Ambiental 

Terrestre do 3° Batalhão de Policiamento Ambiental do estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Salim Burihan 

 

PM prende homem com cerca de 1,5 quilo de cocaína em conjunto 

habitacional de Caraguatatuba 

 

A Polícia Militar prendeu ontem, terça-feira(10), em Caraguatatuba, um homem 

com cerca de 1,5 quilo de cocaína, além de porções de crack e maconha. 

A prisão do traficante ocorreu por volta das 22h de ontem no conjunto habitacional 

que fica no bairro do Pegorelli, região sul da cidade. 

Uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante patrulhamento 

pelo bairro Pegorelli, adentrou o conjunto habitacional e percebeu que vários 

indivíduos empreenderam fuga quando perceberam a presença da viatura policial.  

Um deles durante a fuga, caiu e foi abordado pelos policiais. Com o indivíduo 

abordado os policiais encontraram uma certa quantidade de drogas. 

Em vistoria ao veículo do homem detido, os policiais encontraram 1.030 porções 

de cocaína ( 1,4 4kg), 68 porções de maconha (383,46g), 245 porções de crack ( 

188,53g) e R$ 141,00.  

O traficante foi detido e encaminhado até a delegacia de polícia junto com as 

drogas apreendidas. O homem foi indiciado por tráfico de drogas e permaneceu 

preso à disposição da justiça.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Norte IG 

 

Cachorro preso em casa abandonada é resgatado sem força para 

locomoção 

Um cachorro foi resgatado pela Polícia Ambiental, nesta terça-feira (10), em um 

imóvel abandonado e fechado, no bairo Rio do Ouro, em Caraguatatuba 

 

Um cachorro foi resgatado pela Polícia Ambiental , nesta terça-feira (10), em um 

imóvel abandonado e fechado, no bairo Rio do Ouro, em Caraguatatuba . O animal 

apresentava desnutrição, desidratação, lesões e não tinha mais força para 

locomoção. 

Após denúncia de um vizinho, a equipe policial se deslocou até o endereço e 

conseguiu visualizar um cachorro sem raça definida, magro e muito debilitado. A 

Ambiental confirmou o crime de maus-tratos, em razão do cachorro estar confinado 

em espaço inapropriado, sem higiene, com água muito suja e sem alimento. 

Um agente municipal do Centro de Zoonoses também acompanhou a operação de 

resgate e o cãozinho foi encaminhado ao veterinário para receber cuidados 

médicos. 

Apesar do responsável pelo cachorro não estar no local, ele foi identificado pela 

polícia e multado em R$ 3 mil. A ocorrência foi apresentada no DP de 

Caraguatatuba. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Sistema Costa Norte 

 

Homem é preso com cocaína, maconha e crack em Caraguatatuba 

(SP) 

No bairro Pegorelli a PM apreendeu 1,4kg de cocaína, 383g de maconha, 188g de 

crack e R$ 141 em dinheiro 

 

Um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas no bairro Pegorelli, em 

Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na noite de terça-feira (10). 

De acordo com a PM, após patrulhamento pela região, policiais entraram em 

conjunto habitacional. 

Ao perceber a presença policial, diversos indivíduos fugiram, mas um deles caiu e 

foi abordado. 

Com ele, os policiais encontraram diversas drogas. O homem confessou atuar no 

tráfico. No carro, a PM encontrou mais drogas. Foi apreendida 1,4kg de cocaína, 

383g de maconha, 188g de crack e R$ 141 em dinheiro. 

O indivíduo foi preso e está à disposição da Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Caraguá TV 

 

Aguilar Junior participa da primeira reunião da AMVale 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na terça-feira (10) da 

primeira reunião da diretoria da Associação de Municípios do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte (AMVale), entidade que representa 30 municípios da região. 

Aguilar Junior é um dos quatro vice-presidentes e diretor da sub-região que engloba 

as cidades do Litoral Norte. Na reunião, ele destacou a ideia de fortalecer e 

privilegiar mais os anseios do Litoral Norte nas discussões junto à AMVale. 

“Queremos trabalhar com todos os prefeitos – Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião – 

para buscarmos melhorias para a nossa região”. 

O presidente da entidade, Thales Gabriel, prefeito de Cruzeiro, agradeceu a 

presença de todos, na reunião que foi de forma on-line, onde foram apresentados 

relatórios que contabilizam e dão status ao início das contribuições pelos 

municípios associados e discutidos temas que compõem o início das atividades. 

Ele ainda destacou a organização para a 1ª Reunião Ordinária presencial, na qual 

deve sugerir uma rodada de encontros com pré-candidatos ao governo do Estado 

de São Paulo para conhecer as respectivas intenções para a região. 

Também são vice-presidentes e responsáveis pelas sub-regiões da AMVale o 

prefeito Anderson Farias (São José dos Campos), a prefeita Ana Lúcia (São Luiz do 

Paraitinga) e o prefeito Marcus Soliva (Guaratinguetá). 

Codivap 

O Conselho de Prefeitos e Prefeitas da Codivap se reuniu no dia 18 de março, na 

cidade de Taubaté, para oficializar a extinção da entidade. A Assembleia 

Extraordinária teve a participação de 30 gestores ou representantes das cidades do 

Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. 



 

 
 

Na ocasião, decidiu-se pela destinação dos recursos financeiros (após o pagamento 

de todas as despesas e dívidas ativas da associação), todo mobiliário que 

possibilitam os trabalhos e a guarda dos livros à Associação de Municípios do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte, criada com os mesmos fins de articulação regional pelos 

municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Caraguá TV 

 

Calendário de Eventos de Caraguatatuba mais de 70 atrações até 

dezembro 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba lançou, nesta quarta-feira (11), o Calendário de 

Eventos 2022 com a grade de programação a ser realizada no município no 

período de maio a dezembro deste ano. 

Com o slogan “Feliz Em Te Ver o Ano Todo!”, o material está separado por eventos 

mensais, somando mais de 70 atividades, entre atrações 

culturais, esportivas e gastronômicas,elaboradas com o objetivo de atrair novos 

visitantes, fomentar a economia e aquecer o comércio local. 

O conteúdo terá ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos e distribuição de 

folheto impresso em diversas feiras de turismo, além de ficar disponível ao público 

na Secretaria de Turismo para que as pessoas possam se programar e aproveitar 

os eventos na baixa e início da alta temporada. 

Mais informações em www.caragua.tur.br e www.caraguatatuba.sp.gov.br.Confira 

abaixo a agenda completa: 

MAIO 

29/04 a 05/06 – Festa do Divino Espírito Santo 

Local: Catedral Divino Espírito Santo (Indaiá) 

14/05 – Arena Freestyle 

Local: Praça de Eventos do Porto Novo 

14/05 – A comédia “Irmã Selma” com Octávio Mendes 

Local: Teatro Mario Covas 

http://www.caragua.tur.br/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

14 e 15/05 – 2ª Etapa Campeonato Paulista de Pesca Federação Paulista de 

Pesca e Lançamento 

Local: Praia do Massaguaçu 

15/05 – Musical Infantojuvenil “Encanto – A Família Madrigal” 

Local: Teatro Mario Covas 

15/05 – 1° Etapa do Circuito Maratonas Aquáticas 2022 

Local: Praia da Cocanha 

16 a 22/05 – Semana de Museu 

Local: Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC) 

27/05 – Espetáculo de dança Corpo de Baile de Caraguatatuba “Gaia” 

Local: Teatro Mario Covas 

27/05 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

29/05 – Cerimônia Barcos ao Mar 

Local: Praia do Camaroeiro 

31/05 a 26/06 – 169ª Festa de Santo Antônio 

Local: Santuário Santo Antônio e Praça Cândido Mota 

JUNHO 

05/06 – Missa Campal 

Local: Morro Santo Antônio 

05/06 – Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

11 e 12/06 – Exposição de Carros Antigos 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

12/06 – Espetáculo “Diálogos de Luz” 

Local: Teatro Mario Covas 

12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia 

Local: Praia Martim de Sá 

17 a 19/06 – Festival Jazz & Vinhos 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu 

Local: Ciase Sumaré 

24/06 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

25/06 – Comédia de Fabio Vital “TPM Tensão Por Macho Frágil” 

Local: Teatro Mario Covas 



 

 
 

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua 

Local: Largada Praia do Indaiá 

25 e 26/06 – Festa de São Pedro Pescador 

Local: Praia do Massaguaçu 

26/06 – Circuito Mares (natação) 

Local: Praia da Cocanha 

JULHO 

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Local: Praia do Massaguaçu 

02/07 – Arena Cross 

Local: Serramar Shopping 

07 a 10/07 – Festival da Tainha 

Local: Praça de Eventos do Porto Novo 

15 a 24/07 – Festival do Camarão 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

15 a 24/07 – Rota Cambuci 

18/07 – Olimpíada das APAES 

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre 

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste) 

29/07 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

AGOSTO 

01/08 a 04/09 – Caraguá A Gosto 

Local: Restaurantes da Cidade 

06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

07/08 – Torneio de Tênis 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

10/08 – MMA Brasil Tour Internacional 

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

19/08 – Folclore em Festa 

Local: Praça do Caiçara (atrás do MACC) 



 

 
 

20/08 – Stand up comedy com Marco Luque 

Local: Teatro Mario Covas 

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona) 

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei) 

Local: Praça Ton Ferreira (Centro) 

26/08 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

27/08 – Stand up comedy com Dihh Lopes “4 Amigos” 

Local: Teatro Mario Covas 

28/08 – Caraguá Extreme Fest Rock 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

SETEMBRO 

08 a 11/09 – Festival de Food Truck 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba 

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua 

30/09 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

OUTUBRO 

08 e 09/10 – 43ª Exposição de Orquídeas 

Local: Secretaria de Turismo (Avenida da Praia) 

09/10 – Festival Municipal de Natação 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

13 a 16/10 – Caraguá Beer Festival 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba 

27 a 30/10 – Empreenda Caraguatatuba 2022 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

28/10 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 



 

 
 

NOVEMBRO 

04 a 06/11 – Aviva Caraguá 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

05/11 – Concerto Orquestra Jovem de Caraguatatuba 

11 a 15/11 – 14º Festival Estudantil de Teatro de Caraguatatuba (FET) 

Local: Teatro Mario Covas 

11 e 12/11 – Mostra de Violões 

Local: Auditório Fundacc 

19/11 – Festival da Canção 

Local: Praça do Caiçara (Centro) 

19/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba 

25/11 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

25 a 27/11 – Festival do Mexilhão 

Local: Praia da Cocanha 

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

DEZEMBRO 

10/12 – Abertura do Natal 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

10/12 – Festa de Iemanjá 

Local: Praia do Centro 

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi) 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua 

19/12 – Dia do Esportista (premiação) 

Local: Teatro Mario Covas 

30/12 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

31/12 – Abertura do Caraguá Summer Festival 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

Programação sujeita à alteração. 
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Inscrições para campeonato ‘50 anos de Futebol Amador – 2022’ vão 

até dia 20 de maio 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, 

está com as inscrições abertas para o campeonato 50 anos de Futebol Amador – 

2022. As equipes podem realizar as suas inscrições no Centro Esportivo Municipal 

Ubaldo Gonçalves (Cemug) até o dia 20 de maio. 

O Congresso Técnico da competição está marcado para o dia 25 de maio, às 

19h30, no Auditório Maristela de Oliveira, na Fundacc. 

De acordo com as disposições gerais do campeonato, só serão aceitas inscrições 

com apenas um responsável por equipes, não podendo uma mesma pessoa 

responder por dois ou mais times. Vale ressaltar que só poderá entrar em campo os 

jogadores que estiverem inscritos como atletas. Membros da comissão técnica não 

estão autorizados a jogar, a não ser que o técnico esteja também inscrito como 

jogador. 

Na ficha de inscrição poderão ser inscritos 22 atletas por equipe, contendo nome 

completo, RG e data de nascimento de cada um. As regras e outras informações 

gerais do Campeonato Municipal de Futebol Master 50 estão no 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-

content/uploads/2022/04/Regulamento-50-ANOS-2022.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/04/Regulamento-50-ANOS-2022.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/04/Regulamento-50-ANOS-2022.pdf
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Departamento Ético Disciplinar encerra ciclo de orientações no CEI do 

Jardim Gaivotas 

 

O Departamento Ético Disciplinar da Secretaria de Administração da Prefeitura de 

Caraguatatuba terminou no último sábado (7), a rodada de orientações sobre ética, 

disciplina e condutas vedadas ao funcionalismo no Centro de Educação Infantil 

(CEI) Severino Vitoriano dos Santos, no Jardim Gaivotas. 

A primeira etapa do ciclo de palestras ocorreu entre os dias 26 de março e 4 de 

abril. No total, 64 servidores, entre auxiliares de desenvolvimento infantil, 

inspetores de alunos e agentes de apoio escolar, participaram das orientações, nos 

meses de março, abril e maio. 

A diretora do CEI Severino Vitoriano dos Santos, Selma Marcelo dos Santos, 

requisitou as palestras ao Departamento Ético Disciplinar com o objeito de valorizar 

os profissionais da unidade escolar e evitar que condutas inadequadas no exercício 

da função venham acontecer. 

A mestre em Linguística, Érika Miskolci, e o agente administrativo, Adriano Márcio 

de Carvalho, do Departamento Ético Disciplinar, explicaram alguns tópicos 

previstos no Estatuto do Servidor (LC nº 25, de 25 de outubro de 2007), como o 

acolhimento das denúncias; abertura de procedimento investigativo; processo 

sindicante e/ou disciplinar; deveres, proibições e responsabilidades; além de 

promover uma dinâmica de autoconhecimento.   A Supervisora de Ensino, Sônia 

Regina Mendonça, também compareceu ao encontro. 

Além das orientações in loco de caráter educacional e preventivo nas secretarias 

municipais, o Departamento Ético Disciplinar participa das Integrações de Novos 

Servidores para os funcionários recém. 

O prédio fica na Rua Vital Brasil, 44, no Centro (antiga sede da Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB/SP).  Mais informações pelo telefone (12) 3881 -3940, 

de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. 
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Prefeitura de Caraguatatuba fortalece rede socioassistencial em 

parceria com ‘Casa Beija-Flor’ 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania, renovou contrato com a ‘Casa Beija-Flor’, instituição social sem fins 

lucrativos que realiza projetos sociais na cidade. O novo vínculo é valido até março 

de 2023. 

Atualmente, a Casa Beija-Flor realiza três tipos de serviços no município, sendo dois 

deles relacionados ao atendimento de convivência e fortalecimento de vínculos, 

além de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

e risco social que são encaminhados pelo juizado da Vara da Infância e Juventude. 

O centro é dividido em três núcleos, que juntos atendem mensalmente mais de 

250 pessoas, por meio dos projetos ‘Céu Azul’, nos bairros Barranco Alto e Gaivotas 

e, ainda, no Jardim Jaqueira, com a iniciativa ‘Família Feliz’. 

Nesses locais, são ofertadas diversas oficinas como dança, música, futebol, tênis 

de mesa, artes marciais, mangá, skate, espanhol, jiu-jitsu, artesanato e 

brinquedoteca, além dos grupos socioeducativos. 

Para ter acesso aos serviços, o encaminhamento é feito pelo Centro de Referência 

da Assistência Social (CRAS). A Casa Beija-Flor atende crianças e adolescentes dos 

6 aos 18  anos, além de adultos entre 18 e 59 anos. 

A Prefeitura também possui parceria no serviço de acolhimento provisório, com 

estrutura para acolher até 40 crianças e adolescentes com privacidade, mediante 

Sistema de Garantia de Direitos, bem como com a rede socioassistencial, de 

Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Conselho Tutelar. 
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Caraguatatuba recebe 4ª etapa de um dos maiores campeonatos de 

maratonas aquáticas da América Latina 

 

A Federação Aquática Paulista realiza neste domingo (15) a 4ª etapa do Circuito de 

Maratonas Aquáticas, na Praia da Cocanha (norte), região Norte do município, a 

partir das 6h. O evento tem apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação. 

O Circuito de Maratonas Aquáticas é considerado o maior campeonato de 

maratonas aquáticas da América Latina e tem, em média, a participação de 1.200 

atletas por etapa. Atualmente, Caraguatatuba tem a 3ª melhor equipe do Brasil na 

modalidade. Cerca de 30 atletas caraguatatubenses competirão no final de 

semana. Serão disputadas as categorias de 800m, 2km e 4km. 

O campeonato deve receber e ser acompanhada por inúmeros jornais, revistas e 

TVs especializadas em esporte, já que o mesmo faz parte da temporada 2022 da 

modalidade de maratonas aquáticas no Estado de São Paulo. 

De acordo com o secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo, o município é um dos mais fortes na modalidade e a realização do evento 

coroa o trabalho da administração municipal em investir e promover o esporte. 

“Somos atualmente a terceira melhor equipe do Brasil na modalidade de 

Maratonas Aquáticas e ter a realização de um evento deste porte, sendo um dos 

maiores da América Latina, só mostra a qualidade e seriedade de como a 

administração municipal trata o esporte em Caraguatatuba”, explica. 
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Prefeito de Caraguatatuba participa da primeira reunião da AMVale 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na terça-feira (10) da 

primeira reunião da diretoria da Associação de Municípios do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte (AMVale), entidade que representa 30 municípios da região. 

Aguilar Junior é um dos quatro vice-presidentes e diretor da sub-região que engloba 

as cidades do Litoral Norte. Na reunião, ele destacou a ideia de fortalecer e 

privilegiar mais os anseios do Litoral Norte nas discussões junto à AMVale. 

“Queremos trabalhar com todos os prefeitos – Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião – 

para buscarmos melhorias para a nossa região”. 

O presidente da entidade, Thales Gabriel, prefeito de Cruzeiro, agradeceu a 

presença de todos, na reunião que foi de forma on-line, onde foram apresentados 

relatórios que contabilizam e dão status ao início das contribuições pelos 

municípios associados e discutidos temas que compõem o início das atividades. 

Ele ainda destacou a organização para a 1ª Reunião Ordinária presencial, na qual 

deve sugerir uma rodada de encontros com pré-candidatos ao governo do Estado 

de São Paulo para conhecer as respectivas intenções para a região. 

Também são vice-presidentes e responsáveis pelas sub-regiões da AMVale o 

prefeito Anderson Farias (São José dos Campos), a prefeita Ana Lúcia (São Luiz do 

Paraitinga) e o prefeito Marcus Soliva (Guaratinguetá). 

Codivap 

O Conselho de Prefeitos e Prefeitas da Codivap se reuniu no dia 18 de março, na 

cidade de Taubaté, para oficializar a extinção da entidade. A Assembleia 

Extraordinária teve a participação de 30 gestores ou representantes das cidades do 

Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. 

Na ocasião, decidiu-se pela destinação dos recursos financeiros (após o pagamento 

de todas as despesas e dívidas ativas da associação), todo mobiliário que 

possibilitam os trabalhos e a guarda dos livros à Associação de Municípios do Vale 



 

 
 

do Paraíba e Litoral Norte, criada com os mesmos fins de articulação regional pelos 

municípios. 
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Educação de Caraguatatuba promove palestra antidrogas para alunos 

da Massaguaçu 

 

Alunos  dos 8º e 9º anos da EMEF Profª Antonia Antunes Arouca, no Massaguaçu, 

participaram no início da semana de uma palestra de conscientização sobre os 

perigos e riscos do consumo de drogas lícitas e ilícitas. A ação faz parte de um 

projeto voluntário idealizado pelos amigos Rodriggo Brito (34) e Ricardo Fonseca 

(42), moradores da região sul de Caraguatatuba. 

Brito, que é servidor público municipal desde 2014 e atua na Secretaria de 

Educação, em parceria com seu amigo Ricardo, são os idealizadores do Projeto 

Metanoia. Eles atuam, voluntariamente, com a realização de palestras pelo 

município com o objetivo de alertar sobre os danos causados pelo consumo de 

drogas e os impactos na vida do usuário e das pessoas ao seu redor. 

Durante a interação com os adolescentes eles compartilharam suas histórias 

pessoais, buscando, através do exemplo, alertar e conscientizar sobre os riscos e 

perdas. 

Rodriggo Brito comentou que a experiência com adolescentes e jovens têm sido 

gratificante. “Nos sentimos privilegiados em poder contribuir e servir nossos 

adolescentes. Tem rolado uma troca de experiências incrível entre professores, 

direção e alunos”. 

Já Fonseca disse que o principal objetivo do projeto é buscar conscientizar essa 

geração: “Os perigos estão mais perto do que imaginamos. Buscamos acender uma 

chama nesses corações”. 

Durante a palestra foi feita uma dinâmica com os alunos os incentivando a 

escreverem sobre seus sonhos e a importância de traçar metas. 



 

 
 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, parabenizou o servidor pela iniciativa e 

ressaltou a importância da orientação aos alunos para que possam estar alertas 

aos riscos e sejam capazes compreender os malefícios do uso das substâncias 

para a saúde e a vida. 

“A estratégia mais assertiva para sensibilizar os jovens é com um trabalho no 

campo da prevenção, que possibilite o desenvolvimento seguro e saudável de 

crianças, adolescentes e jovens”,concluiu. 

A rede municipal de ensino de Caraguatatuba, em seu calendário letivo, seguindo a 

Lei 1494/2007, promove no mês de novembro, em todas as unidades, a Semana 

de Prevenção e Combate às Drogas, com abordagens pertinentes a cada etapa de 

ensino. 
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Em menos de uma semana, CCZ de Caraguatatuba e Polícia 

Ambiental resgatam outro animal com maus-tratos 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a Polícia Militar Ambiental resgataram na 

terça-feira (10), um cão em situação de maus-tratos, em uma residência no bairro 

Rio do Ouro. Já é o segundo caso em menos de uma semana. 

Através de denúncia, os policiais chegaram ao local e constataram que o imóvel 

estava fechado e abandonado. O animal estava em situação de desnutrição e 

debilitado, preso em espaço inapropriado, sem higiene, água e alimentação. 

Também possuía lesões e sem força para se locomover. 

O fiscal de saúde pública do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) elaborou o auto 

de infração municipal para o proprietário, que estava ausente, mas foi identificado 

e apreendeu o animal, que será avaliado e medicado para, posteriormente, ser 

encaminhado à adoção. 

A Polícia Ambiental registrou o auto de infração ambiental com multa no valor de 

R$ 3 mil e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba 

para providências. 

Este ano, o CCZ recebeu 430 denúncias envolvendo animais, que resultou na 

apreensão de 12 cães, além de 12 animais de grande porte, sendo uma vaca, sete 

bezerros, dois búfalos, um cavalo e um suíno. As ações contam com apoio da 

Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. 

Denúncias de maus-tratos de animais podem ser feitas pelo telefone (12) 3886-

2200 – Polícia Militar Ambiental ou pela Central 156. 
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Caraguatatuba promove evento alusivo ao Dia Nacional da Luta 

Antimanicomial nesta sexta-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, promove na 

próxima sexta-feira (13), às 7h30, no auditório da Fundacc, evento alusivo ao Dia 

Nacional da Luta Antimanicomial, comemorado no dia 18 de maio, com o tema ‘Ser 

cuidado em liberdade é um direito!’ 

A data tem como objetivo reforçar e divulgar a reforma psiquiátrica, formalizada 

pela Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, priorizando a desinstitucionalização de 

pacientes psiquiátricos e fomentando a inclusão social e cidadania.  

O evento será uma forma dos profissionais que atuam na área debater e se 

informar mais sobre o assunto, com palestras que serão realizadas durante a 

manhã. A participação também está aberta ao público interessado no assunto. 

Caraguatatuba possui uma estrutura ampla para atender os pacientes psiquiátricos 

na cidade, com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II, no bairro Sumaré, que 

atende pessoas com sofrimento ou transtorno mental de severo a persistente, 

estimulando-os na busca por autonomia e integração sociofamiliar. O CAPS é a 

principal estratégia do processo iniciado na Reforma Psiquiátrica. 

Já no Perequê-Mirim, o município possui o CAPS-AD que atende pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool 

e outras drogas. Destaca-se pelo trabalho especializado nesse grave problema 

humano e social, com estrutura e equipes próprias focadas nas questões de saúde 

relacionadas à dependência química. 

E voltado ao atendimento de crianças e adolescente, a cidade possui no bairro 

Jardim Primavera, o Ambulatório de Saúde Mental Infantil, onde também atende 

casos de violência. 

Confira a programação: 



 

 
 

7h30 – Credenciamento; 

8h – Abertura oficial com autoridades; 

8h10 – Apresentação da temática do evento; 

8h30 – Palestra do psicólogo Giulio Medrado Assis Acayaba. Tema: A luta 

antimanicomial na perspectiva do tratamento infanto-juvenil; 

9h – Palestra da assistente social Vanda Maria Mendes Ramos. Tema: Evolução do 

tratamento mental pós reforma antimanicomial em CAPS-AD; 

9h30 – Palestra do médico psiquiatra Dr. Daniel Loures Vale Goyatá. Tema: 

Abordagem ao paciente psiquiátrico; 

10h30 – Pausa para café; 

10h45 – Palestra do médico psiquiatra Dr. Sergio Cerqueiro Tonetto. Tema: Não se 

acalme; 

11h45 – Encerramento conduzido pela coordenadora das especialidades, 

enfermeira Cecília de Oliveira Alves Piauí. 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza operação Tapa-Buracos em 19 

bairros no mês de abril 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e 

Proteção ao Cidadão, divulgou o balanço das atividades de tapa-buracos no mês de 

abril. Ao todo, foram realizadas 728 operações em 19 bairros.Deste total, 33 

chegaram por meio do aplicativo 156. 

O serviço utilizou 15,75 toneladas de massa asfáltica fria, além de cinco metros 

cúbicos de fresa de asfalto e quatro metros cúbicos de brita. 

A operação contemplou os bairros Tabatinga, Massaguaçu, Jetuba, Olaria, Casa 

Branca, Cidade Jardim, Sumaré, Jardim Primavera, Caputera, Jaqueira, Tinga, 

Indaiá, Aruã, Pontal Santamarina, Palmeiras, Morro do Algodão, Porto Novo, 

Travessão e Perequê Mirim. 

Também houve a ação de tapa-buraco na Rodovia Rio-Santos (SP-55), do bairro 

Tarumã até o trevo do Indaiá. De acordo com o balanço, neste trecho foram 

tapados 78 buracos. 
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Novo Calendário de Eventos de Caraguatatuba soma mais de 70 

atrações até dezembro 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba lançou, nesta quarta-feira (11), o Calendário de 

Eventos 2022 com a grade de programação a ser realizada no município no 

período de maio a dezembro deste ano. 

Com o slogan “Feliz Em Te Ver o Ano Todo!”, o material está separado por eventos 

mensais, somando mais de 70 atividades, entre atrações 

culturais, esportivas e gastronômicas,elaboradas com o objetivo de atrair novos 

visitantes, fomentar a economia e aquecer o comércio local. 

O conteúdo terá ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos e distribuição de 

folheto impresso em diversas feiras de turismo, além de ficar disponível ao público 

na Secretaria de Turismo para que as pessoas possam se programar e aproveitar 

os eventos na baixa e início da alta temporada. 

Mais informações em www.caragua.tur.br e www.caraguatatuba.sp.gov.br.Confira 

abaixo a agenda completa: 

MAIO 

29/04 a 05/06 – Festa do Divino Espírito Santo 

Local: Catedral Divino Espírito Santo (Indaiá) 

14/05 – Arena Freestyle 

Local: Praça de Eventos do Porto Novo 

14/05 – A comédia “Irmã Selma” com Octávio Mendes 

Local: Teatro Mario Covas 

14 e 15/05 – 2ª Etapa Campeonato Paulista de Pesca Federação Paulista de 

Pesca e Lançamento 

Local: Praia do Massaguaçu 

http://www.caragua.tur.br/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

15/05 – Musical Infantojuvenil “Encanto – A Família Madrigal” 

Local: Teatro Mario Covas 

15/05 – 1° Etapa do Circuito Maratonas Aquáticas 2022 

Local: Praia da Cocanha 

16 a 22/05 – Semana de Museu 

Local: Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC) 

27/05 – Espetáculo de dança Corpo de Baile de Caraguatatuba “Gaia” 

Local: Teatro Mario Covas 

27/05 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

29/05 – Cerimônia Barcos ao Mar 

Local: Praia do Camaroeiro 

31/05 a 26/06 – 169ª Festa de Santo Antônio 

Local: Santuário Santo Antônio e Praça Cândido Mota 

JUNHO 

05/06 – Missa Campal 

Local: Morro Santo Antônio 

05/06 – Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

11 e 12/06 – Exposição de Carros Antigos 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

12/06 – Espetáculo “Diálogos de Luz” 

Local: Teatro Mario Covas 

12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia 

Local: Praia Martim de Sá 

17 a 19/06 – Festival Jazz & Vinhos 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu 

Local: Ciase Sumaré 

24/06 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

25/06 – Comédia de Fabio Vital “TPM Tensão Por Macho Frágil” 

Local: Teatro Mario Covas 

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua 

Local: Largada Praia do Indaiá 



 

 
 

25 e 26/06 – Festa de São Pedro Pescador 

Local: Praia do Massaguaçu 

26/06 – Circuito Mares (natação) 

Local: Praia da Cocanha 

JULHO 

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Local: Praia do Massaguaçu 

02/07 – Arena Cross 

Local: Serramar Shopping 

07 a 10/07 – Festival da Tainha 

Local: Praça de Eventos do Porto Novo 

15 a 24/07 – Festival do Camarão 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

15 a 24/07 – Rota Cambuci 

18/07 – Olimpíada das APAES 

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre 

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste) 

29/07 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

AGOSTO 

01/08 a 04/09 – Caraguá A Gosto 

Local: Restaurantes da Cidade 

06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

07/08 – Torneio de Tênis 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

10/08 – MMA Brasil Tour Internacional 

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

19/08 – Folclore em Festa 

Local: Praça do Caiçara (atrás do MACC) 

20/08 – Stand up comedy com Marco Luque 

Local: Teatro Mario Covas 



 

 
 

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona) 

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei) 

Local: Praça Ton Ferreira (Centro) 

26/08 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

27/08 – Stand up comedy com Dihh Lopes “4 Amigos” 

Local: Teatro Mario Covas 

28/08 – Caraguá Extreme Fest Rock 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

SETEMBRO 

08 a 11/09 – Festival de Food Truck 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba 

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua 

30/09 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

OUTUBRO 

08 e 09/10 – 43ª Exposição de Orquídeas 

Local: Secretaria de Turismo (Avenida da Praia) 

09/10 – Festival Municipal de Natação 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

13 a 16/10 – Caraguá Beer Festival 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba 

27 a 30/10 – Empreenda Caraguatatuba 2022 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

28/10 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

NOVEMBRO 

04 a 06/11 – Aviva Caraguá 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

05/11 – Concerto Orquestra Jovem de Caraguatatuba 



 

 
 

11 a 15/11 – 14º Festival Estudantil de Teatro de Caraguatatuba (FET) 

Local: Teatro Mario Covas 

11 e 12/11 – Mostra de Violões 

Local: Auditório Fundacc 

19/11 – Festival da Canção 

Local: Praça do Caiçara (Centro) 

19/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba 

25/11 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

25 a 27/11 – Festival do Mexilhão 

Local: Praia da Cocanha 

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

DEZEMBRO 

10/12 – Abertura do Natal 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

10/12 – Festa de Iemanjá 

Local: Praia do Centro 

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi) 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua 

19/12 – Dia do Esportista (premiação) 

Local: Teatro Mario Covas 

30/12 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

31/12 – Abertura do Caraguá Summer Festival 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

Programação sujeita à alteração. 
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Prefeitura de Caraguatatuba acende luzes dos novos postes de 

iluminação pública no Jardim Britânia 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da empresa concessionária de iluminação 

pública, Caraguá Luz, realizou na terça-feira (10) a ligação das luzes dos postes 

recém instalado instalados na Avenida da Praia no trecho entre a ponte do Jardim 

Britânia e a Praia das Palmeiras. 

A troca das antigas luminárias do canteiro central foi realizada no início deste mês 

e o local já possui 30 novos postes com iluminação LED, além de um novo design. 

A reforma completa da infraestrutura elétrica ainda está em andamento, inclusive 

com novos cabos de rede subterrâneos colocados ao longo dos 4,5 km de extensão 

até o Porto Novo com o objetivo de valorizar a avenida e trazer segurança aos 

moradores. 

Por conta da troca de postes e para passar a rede de cabos elétricos subterrâneos, 

o canteiro central precisou ficar com as luzes desligadas durante sete dias. No final 

desse período, houve teste e regulagem para conferir se todas as 120 luminárias 

funcionam corretamente. 

Em sete anos de concessão, este é o maior projeto de iluminação pública da 

Prefeitura em conjunto com a Caraguá Luz. 

De acordo com o diretor da concessionária, Pedro Iacovino, as equipes devem 

finalizar o serviço até o Porto Novo já nas próximas semanas. “O nível de 

iluminação no local melhorou muito, é incomparável com a anterior e a perspectiva 

é que nós não tenhamos mais falta de iluminação neste local.”, afirmou. 

Do Camaroeiro até Porto Novo são 9 km que terão troca de postes, luminárias e 

cabos elétricos subterrâneos. Somente entre o Jardim Britânia e o Porto Novo são 

4,5 km de extensão. Para a execução do serviço neste trecho serão colocados 7 km 



 

 
 

de cabos elétricos subterrâneos, 202 suportes metálicos, 101 postes e 404 

luminárias de LED com 150w. 

Quando for concluída a iluminação do canteiro central, a Caraguá Luz pretende 

trabalhar os projetos de iluminação da areia da praia, nos 12 km de orla que vai da 

Martim de Sá até o Porto Novo. 
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Inscrições abertas para ‘Tenda de Artesanato, Artes Plásticas e Arte 

Variedades’ no 23º Festival do Camarão 

 

Os interessados em participar devem realizar a inscrição via formulário eletrônico: 

http://www.fundacc.sp.gov.br/tendas-festival-do-camarao-2022 até o dia 10 de 

junho. Aqueles que não tiverem acesso à internet ou precisarem de ajuda para 

realizar o credenciamento, podem comparecer na sede da Fundacc, à Rua Santa 

Cruz, nº 396, Centro, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 

16h. 

Para a inscrição, o candidato deverá preencher todos os campos obrigatórios do 

formulário online e anexar os arquivos exigidos em formato PDF: fotos com imagem 

legível e de qualidade dos produtos a serem expostos e/ou comercializados; Cópias 

do RG/CPF e comprovante de residência em nome do artesão ou artista plástico 

interessado. 

Candidatos que optarem por realizar a inscrição presencialmente deverão estar 

com os documentos exigidos já convertidos em formato PDF, assim como deverão 

ter acesso a uma conta de e-mail cadastrada no Gmail para que possam realizar o 

preenchimento da ficha. A confirmação e garantia da inscrição do proponente será 

a cópia do formulário preenchido e enviado para o e-mail informado no formulário 

de inscrição. 

Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas para a ‘Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades’, sendo 40 para artesãos e artistas e 10 para 

variedades. Vale ressaltar que o proponente somente poderá se inscrever em uma 

categoria, caso haja mais de uma inscrição do mesmo candidato, será considerada 

válida a última enviada. 

http://www.fundacc.sp.gov.br/tendas-festival-do-camarao-2022


 

 
 

Os inscritos serão avaliados por meio de uma Comissão de Avaliação nomeada por 

Portaria e o resultado com o nome dos aprovados divulgado no dia 15 de junho, 

pelo site: www.fundacc.sp.gov.br. 

O Festival do Camarão é uma realização da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, 

por meio da Fundacc, em parceria com a Comunidade Pesqueira do Camaroeiro e 

visa à valorização, preservação, proteção e divulgação do patrimônio cultural e 

imaterial arraigado à vida pesqueira dos caiçaras de Caraguatatuba. 

O Festival reúne, ainda, os saberes da tradição local, não somente por meio da 

gastronomia, mas também por meio do artesanato e outras manifestações 

culturais, de registros audiovisuais do cotidiano da vida caiçara, dentre outros 

aspectos. É considerado um dos eventos mais importantes do calendário 

municipal, atraindo munícipes e turistas de todas as regiões. 

Para mais informações acesse o Edital completo no link: 

https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/11/05/2022/edital-no-0092022-

chamamento-publico-para-artesaos-e-artistas-23a-festival-do-camarao. 

Serviço 

Credenciamento de Artistas e Artesão para o 23º Festival do Camarão 

Inscrições: Até 10 de junho via formulário: https://fundacc.sp.gov.br/tendas-

festival-do-camarao-2022. 

Mais informações: (12) 3897-5660 
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PAT de Caraguatatuba tem 159 vagas de emprego até sexta-feira 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou nesta 

quarta-feira (11), o quadro de vagas para 159 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são 20 para Motoboy, 15 para Motorista de Caminhão e 

nove para Vendedor Externo Temporário. Também há oportunidades para pessoas 

com deficiência, sendo duas vagas para Operador de Loja e uma vaga para Auxiliar 

Administrativo. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

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

Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão 

(Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

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

Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações pelo telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Açougueiro, 

Ajudante de Cozinha, Ajudante de loja (materiais de construção), Assistente Técnico 

de Elétrica, Atendente de Loja (vendedor), Auxiliar Administrativo (PcD), Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Técnico em Saúde Bucal, 

Balconista, Barman, Carpinteiro, Chefe de Cozinha, Conferente, Consultor de 

Vendas (Autos), Consultor de Vendas, Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, 

Costureira, Cozinheira (o), Cuidadora de Idoso, Doméstica, Eletricista de Autos, 

Faxineira, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Inspetor Operacional, Instalador de 

Alarmes Residenciais, Instrutor Prático, Líder de Atendimento, Marceneiro, 

Mecânico Automotivo, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

Veículos Pesados (Diesel), Montador de Veículos, Motoboy, Motorista, Motorista de 

Caminhão Betoneira, Motorista de Caminhão, Motorista de Caminhão Guincho, 

Motorista de Caminhão Munk, Motorista Entregador, Oficial de Manutenção 

(Serviços Gerais), Operador de Carregadeira, Operador de Loja (PcD), Operador de 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Loja (Setor Mercearia), Operador de Loja (Setor Perecíveis), Operador de 

Retroescavadeira, Pintor de Automóveis, Polidor de Veículos, Psicopedagogo (Fund 

I), Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de Vendas, 

Secretária / Atendente, Serralheiro, Técnico de Enfermagem, Técnico de 

Informática, Técnico em Segurança do Trabalho, Tratorista, Vendedor de Máquina 

de Cartão, Vendedor Externo, Vendedor Interno, Vendedor/ Consultor comercial e 

Vigilante. 
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PAT de Caraguatatuba tem 159 vagas de emprego até sexta-feira 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou nesta 

quarta-feira (11), o quadro de vagas para 159 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são 20 para Motoboy, 15 para Motorista de Caminhão e 

nove para Vendedor Externo Temporário. Também há oportunidades para pessoas 

com deficiência, sendo duas vagas para Operador de Loja e uma vaga para Auxiliar 

Administrativo. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

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

Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão 

(Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

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

Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações pelo telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Açougueiro, 

Ajudante de Cozinha, Ajudante de loja (materiais de construção), Assistente Técnico 

de Elétrica, Atendente de Loja (vendedor), Auxiliar Administrativo (PcD), Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Técnico em Saúde Bucal, 

Balconista, Barman, Carpinteiro, Chefe de Cozinha, Conferente, Consultor de 

Vendas (Autos), Consultor de Vendas, Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, 

Costureira, Cozinheira (o), Cuidadora de Idoso, Doméstica, Eletricista de Autos, 

Faxineira, Funileiro, Garçom, Gerente de Hotel, Inspetor Operacional, Instalador de 

Alarmes Residenciais, Instrutor Prático, Líder de Atendimento, Marceneiro, 

Mecânico Automotivo, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

Veículos Pesados (Diesel), Montador de Veículos, Motoboy, Motorista, Motorista de 

Caminhão Betoneira, Motorista de Caminhão, Motorista de Caminhão Guincho, 

Motorista de Caminhão Munk, Motorista Entregador, Oficial de Manutenção 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

(Serviços Gerais), Operador de Carregadeira, Operador de Loja (PcD), Operador de 

Loja (Setor Mercearia), Operador de Loja (Setor Perecíveis), Operador de 

Retroescavadeira, Pintor de Automóveis, Polidor de Veículos, Psicopedagogo (Fund 

I), Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de Vendas, 

Secretária / Atendente, Serralheiro, Técnico de Enfermagem, Técnico de 

Informática, Técnico em Segurança do Trabalho, Tratorista, Vendedor de Máquina 

de Cartão, Vendedor Externo, Vendedor Interno, Vendedor/ Consultor comercial e 

Vigilante. 
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Inscrições para campeonato ‘50 anos de Futebol Amador – 2022’ vão 

até dia 20 de maio 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, 

está com as inscrições abertas para o campeonato 50 anos de Futebol Amador – 

2022. As equipes podem realizar as suas inscrições no Centro Esportivo Municipal 

Ubaldo Gonçalves (Cemug) até o dia 20 de maio. 

O Congresso Técnico da competição está marcado para o dia 25 de maio, às 

19h30, no Auditório Maristela de Oliveira, na Fundacc. 

De acordo com as disposições gerais do campeonato, só serão aceitas inscrições 

com apenas um responsável por equipes, não podendo uma mesma pessoa 

responder por dois ou mais times. Vale ressaltar que só poderá entrar em campo os 

jogadores que estiverem inscritos como atletas. Membros da comissão técnica não 

estão autorizados a jogar, a não ser que o técnico esteja também inscrito como 

jogador. 

Na ficha de inscrição poderão ser inscritos 22 atletas por equipe, contendo nome 

completo, RG e data de nascimento de cada um. As regras e outras informações 

gerais do Campeonato Municipal de Futebol Master 50 estão no 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-

content/uploads/2022/04/Regulamento-50-ANOS-2022.pdf 
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Departamento Ético Disciplinar encerra ciclo de orientações no CEI do 

Jardim Gaivotas 

 

O Departamento Ético Disciplinar da Secretaria de Administração da Prefeitura de 

Caraguatatuba terminou no último sábado (7), a rodada de orientações sobre ética, 

disciplina e condutas vedadas ao funcionalismo no Centro de Educação Infantil 

(CEI) Severino Vitoriano dos Santos, no Jardim Gaivotas. 

A primeira etapa do ciclo de palestras ocorreu entre os dias 26 de março e 4 de 

abril. No total, 64 servidores, entre auxiliares de desenvolvimento infantil, 

inspetores de alunos e agentes de apoio escolar, participaram das orientações, nos 

meses de março, abril e maio. 

A diretora do CEI Severino Vitoriano dos Santos, Selma Marcelo dos Santos, 

requisitou as palestras ao Departamento Ético Disciplinar com o objeito de valorizar 

os profissionais da unidade escolar e evitar que condutas inadequadas no exercício 

da função venham acontecer. 

A mestre em Linguística, Érika Miskolci, e o agente administrativo, Adriano Márcio 

de Carvalho, do Departamento Ético Disciplinar, explicaram alguns tópicos 

previstos no Estatuto do Servidor (LC nº 25, de 25 de outubro de 2007), como o 

acolhimento das denúncias; abertura de procedimento investigativo; processo 

sindicante e/ou disciplinar; deveres, proibições e responsabilidades; além de 

promover uma dinâmica de autoconhecimento.   A Supervisora de Ensino, Sônia 

Regina Mendonça, também compareceu ao encontro. 

Além das orientações in loco de caráter educacional e preventivo nas secretarias 

municipais, o Departamento Ético Disciplinar participa das Integrações de Novos 

Servidores para os funcionários recém. 

O prédio fica na Rua Vital Brasil, 44, no Centro (antiga sede da Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB/SP). Mais informações pelo telefone (12) 3881 -3940, 

de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. 
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Prefeitura de Caraguatatuba fortalece rede socioassistencial em 

parceria com ‘Casa Beija-Flor’ 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania, renovou contrato com a ‘Casa Beija-Flor’, instituição social sem fins 

lucrativos que realiza projetos sociais na cidade. O novo vínculo é valido até março 

de 2023. 

Atualmente, a Casa Beija-Flor realiza três tipos de serviços no município, sendo dois 

deles relacionados ao atendimento de convivência e fortalecimento de vínculos, 

além de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

e risco social que são encaminhados pelo juizado da Vara da Infância e Juventude. 

O centro é dividido em três núcleos, que juntos atendem mensalmente mais de 

250 pessoas, por meio dos projetos ‘Céu Azul’, nos bairros Barranco Alto e Gaivotas 

e, ainda, no Jardim Jaqueira, com a iniciativa ‘Família Feliz’. 

Nesses locais, são ofertadas diversas oficinas como dança, música, futebol, tênis 

de mesa, artes marciais, mangá, skate, espanhol, jiu-jitsu, artesanato e 

brinquedoteca, além dos grupos socioeducativos. 

Para ter acesso aos serviços, o encaminhamento é feito pelo Centro de Referência 

da Assistência Social (CRAS). A Casa Beija-Flor atende crianças e adolescentes dos 

6 aos 18  anos, além de adultos entre 18 e 59 anos. 

A Prefeitura também possui parceria no serviço de acolhimento provisório, com 

estrutura para acolher até 40 crianças e adolescentes com privacidade, mediante 

Sistema de Garantia de Direitos, bem como com a rede socioassistencial, de 

Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Conselho Tutelar. 
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Caraguatatuba recebe 4ª etapa de um dos maiores campeonatos de 

maratonas aquáticas da América Latina 

 

A Federação Aquática Paulista realiza neste domingo (15) a 4ª etapa do Circuito de 

Maratonas Aquáticas, na Praia da Cocanha (norte), região Norte do município, a 

partir das 6h. O evento tem apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação. 

O Circuito de Maratonas Aquáticas é considerado o maior campeonato de 

maratonas aquáticas da América Latina e tem, em média, a participação de 1.200 

atletas por etapa. Atualmente, Caraguatatuba tem a 3ª melhor equipe do Brasil na 

modalidade. Cerca de 30 atletas caraguatatubenses competirão no final de 

semana. Serão disputadas as categorias de 800m, 2km e 4km. 

O campeonato deve receber e ser acompanhada por inúmeros jornais, revistas e 

TVs especializadas em esporte, já que o mesmo faz parte da temporada 2022 da 

modalidade de maratonas aquáticas no Estado de São Paulo. 

De acordo com o secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo, o município é um dos mais fortes na modalidade e a realização do evento 

coroa o trabalho da administração municipal em investir e promover o esporte. 

“Somos atualmente a terceira melhor equipe do Brasil na modalidade de 

Maratonas Aquáticas e ter a realização de um evento deste porte, sendo um dos 

maiores da América Latina, só mostra a qualidade e seriedade de como a 

administração municipal trata o esporte em Caraguatatuba”, explica. 
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Prefeito de Caraguatatuba participa da primeira reunião da AMVale 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na terça-feira (10) da 

primeira reunião da diretoria da Associação de Municípios do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte (AMVale), entidade que representa 30 municípios da região. 

Aguilar Junior é um dos quatro vice-presidentes e diretor da sub-região que engloba 

as cidades do Litoral Norte. Na reunião, ele destacou a ideia de fortalecer e 

privilegiar mais os anseios do Litoral Norte nas discussões junto à AMVale. 

“Queremos trabalhar com todos os prefeitos – Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião – 

para buscarmos melhorias para a nossa região”. 

O presidente da entidade, Thales Gabriel, prefeito de Cruzeiro, agradeceu a 

presença de todos, na reunião que foi de forma on-line, onde foram apresentados 

relatórios que contabilizam e dão status ao início das contribuições pelos 

municípios associados e discutidos temas que compõem o início das atividades. 

Ele ainda destacou a organização para a 1ª Reunião Ordinária presencial, na qual 

deve sugerir uma rodada de encontros com pré-candidatos ao governo do Estado 

de São Paulo para conhecer as respectivas intenções para a região. 

Também são vice-presidentes e responsáveis pelas sub-regiões da AMVale o 

prefeito Anderson Farias (São José dos Campos), a prefeita Ana Lúcia (São Luiz do 

Paraitinga) e o prefeito Marcus Soliva (Guaratinguetá). 

Codivap 

O Conselho de Prefeitos e Prefeitas da Codivap se reuniu no dia 18 de março, na 

cidade de Taubaté, para oficializar a extinção da entidade. A Assembleia 

Extraordinária teve a participação de 30 gestores ou representantes das cidades do 

Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. 

Na ocasião, decidiu-se pela destinação dos recursos financeiros (após o pagamento 

de todas as despesas e dívidas ativas da associação), todo mobiliário que 

possibilitam os trabalhos e a guarda dos livros à Associação de Municípios do Vale 



 

 
 

do Paraíba e Litoral Norte, criada com os mesmos fins de articulação regional pelos 

municípios. 
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Educação de Caraguatatuba promove palestra antidrogas para alunos 

do Massaguaçu 

 

Alunos  dos 8º e 9º anos da EMEF Profª Antonia Antunes Arouca, no Massaguaçu, 

participaram no início da semana de uma palestra de conscientização sobre os 

perigos e riscos do consumo de drogas lícitas e ilícitas. A ação faz parte de um 

projeto voluntário idealizado pelos amigos Rodriggo Brito (34) e Ricardo Fonseca 

(42), moradores da região sul de Caraguatatuba. 

Brito, que é servidor público municipal desde 2014 e atua na Secretaria de 

Educação, em parceria com seu amigo Ricardo, são os idealizadores do Projeto 

Metanoia. Eles atuam, voluntariamente, com a realização de palestras pelo 

município com o objetivo de alertar sobre os danos causados pelo consumo de 

drogas e os impactos na vida do usuário e das pessoas ao seu redor. 

Durante a interação com os adolescentes eles compartilharam suas histórias 

pessoais, buscando, através do exemplo, alertar e conscientizar sobre os riscos e 

perdas. 

Rodriggo Brito comentou que a experiência com adolescentes e jovens têm sido 

gratificante. “Nos sentimos privilegiados em poder contribuir e servir nossos 

adolescentes. Tem rolado uma troca de experiências incrível entre professores, 

direção e alunos”. 

Já Fonseca disse que o principal objetivo do projeto é buscar conscientizar essa 

geração: “Os perigos estão mais perto do que imaginamos. Buscamos acender uma 

chama nesses corações”. 

Durante a palestra foi feita uma dinâmica com os alunos os incentivando a 

escreverem sobre seus sonhos e a importância de traçar metas. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, parabenizou o servidor pela iniciativa e 

ressaltou a importância da orientação aos alunos para que possam estar alertas 



 

 
 

aos riscos e sejam capazes compreender os malefícios do uso das substâncias 

para a saúde e a vida. 

“A estratégia mais assertiva para sensibilizar os jovens é com um trabalho no 

campo da prevenção, que possibilite o desenvolvimento seguro e saudável de 

crianças, adolescentes e jovens”,concluiu. 

A rede municipal de ensino de Caraguatatuba, em seu calendário letivo, seguindo a 

Lei 1494/2007, promove no mês de novembro, em todas as unidades, a Semana 

de Prevenção e Combate às Drogas, com abordagens pertinentes a cada etapa de 

ensino. 
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Em menos de uma semana, CCZ de Caraguatatuba e Polícia 

Ambiental resgatam outro animal com maus-tratos 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a Polícia Militar Ambiental resgataram na 

terça-feira (10), um cão em situação de maus-tratos, em uma residência no bairro 

Rio do Ouro. Já é o segundo caso em menos de uma semana. 

Através de denúncia, os policiais chegaram ao local e constataram que o imóvel 

estava fechado e abandonado. O animal estava em situação de desnutrição e 

debilitado, preso em espaço inapropriado, sem higiene, água e alimentação. 

Também possuía lesões e sem força para se locomover. 

O fiscal de saúde pública do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) elaborou o auto 

de infração municipal para o proprietário, que estava ausente, mas foi identificado 

e apreendeu o animal, que será avaliado e medicado para, posteriormente, ser 

encaminhado à adoção. 

A Polícia Ambiental registrou o auto de infração ambiental com multa no valor de 

R$ 3 mil e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba 

para providências. 

Este ano, o CCZ recebeu 430 denúncias envolvendo animais, que resultou na 

apreensão de 12 cães, além de 12 animais de grande porte, sendo uma vaca, sete 

bezerros, dois búfalos, um cavalo e um suíno. As ações contam com apoio da 

Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. 

Denúncias de maus-tratos de animais podem ser feitas pelo telefone (12) 3886-

2200 – Polícia Militar Ambiental ou pela Central 156. 
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Novo Calendário de Eventos de Caraguatatuba soma mais de 70 

atrações até dezembro 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba lançou, nesta quarta-feira (11), o Calendário de 

Eventos 2022 com a grade de programação a ser realizada no município no 

período de maio a dezembro deste ano. 

Com o slogan “Feliz Em Te Ver o Ano Todo!”, o material está separado por eventos 

mensais, somando mais de 70 atividades, entre atrações 

culturais, esportivas e gastronômicas,elaboradas com o objetivo de atrair novos 

visitantes, fomentar a economia e aquecer o comércio local. 

O conteúdo terá ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos e distribuição de 

folheto impresso em diversas feiras de turismo, além de ficar disponível ao público 

na Secretaria de Turismo para que as pessoas possam se programar e aproveitar 

os eventos na baixa e início da alta temporada. 

Mais informações em www.caragua.tur.br e www.caraguatatuba.sp.gov.br.Confira 

abaixo a agenda completa: 

MAIO 

29/04 a 05/06 – Festa do Divino Espírito Santo 

Local: Catedral Divino Espírito Santo (Indaiá) 

14/05 – Arena Freestyle 

Local: Praça de Eventos do Porto Novo 

14/05 – A comédia “Irmã Selma” com Octávio Mendes 

Local: Teatro Mario Covas 

14 e 15/05 – 2ª Etapa Campeonato Paulista de Pesca Federação Paulista de 

Pesca e Lançamento 

Local: Praia do Massaguaçu 

http://www.caragua.tur.br/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

15/05 – Musical Infantojuvenil “Encanto – A Família Madrigal” 

Local: Teatro Mario Covas 

15/05 – 1° Etapa do Circuito Maratonas Aquáticas 2022 

Local: Praia da Cocanha 

16 a 22/05 – Semana de Museu 

Local: Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC) 

27/05 – Espetáculo de dança Corpo de Baile de Caraguatatuba “Gaia” 

Local: Teatro Mario Covas 

27/05 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

29/05 – Cerimônia Barcos ao Mar 

Local: Praia do Camaroeiro 

31/05 a 26/06 – 169ª Festa de Santo Antônio 

Local: Santuário Santo Antônio e Praça Cândido Mota 

JUNHO 

05/06 – Missa Campal 

Local: Morro Santo Antônio 

05/06 – Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

11 e 12/06 – Exposição de Carros Antigos 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

12/06 – Espetáculo “Diálogos de Luz” 

Local: Teatro Mario Covas 

12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia 

Local: Praia Martim de Sá 

17 a 19/06 – Festival Jazz & Vinhos 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu 

Local: Ciase Sumaré 

24/06 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

25/06 – Comédia de Fabio Vital “TPM Tensão Por Macho Frágil” 

Local: Teatro Mario Covas 

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua 

Local: Largada Praia do Indaiá 



 

 
 

25 e 26/06 – Festa de São Pedro Pescador 

Local: Praia do Massaguaçu 

26/06 – Circuito Mares (natação) 

Local: Praia da Cocanha 

JULHO 

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Local: Praia do Massaguaçu 

02/07 – Arena Cross 

Local: Serramar Shopping 

07 a 10/07 – Festival da Tainha 

Local: Praça de Eventos do Porto Novo 

15 a 24/07 – Festival do Camarão 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

15 a 24/07 – Rota Cambuci 

18/07 – Olimpíada das APAES 

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre 

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste) 

29/07 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

AGOSTO 

01/08 a 04/09 – Caraguá A Gosto 

Local: Restaurantes da Cidade 

06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

07/08 – Torneio de Tênis 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

10/08 – MMA Brasil Tour Internacional 

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

19/08 – Folclore em Festa 

Local: Praça do Caiçara (atrás do MACC) 

20/08 – Stand up comedy com Marco Luque 

Local: Teatro Mario Covas 



 

 
 

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona) 

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei) 

Local: Praça Ton Ferreira (Centro) 

26/08 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

27/08 – Stand up comedy com Dihh Lopes “4 Amigos” 

Local: Teatro Mario Covas 

28/08 – Caraguá Extreme Fest Rock 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

SETEMBRO 

08 a 11/09 – Festival de Food Truck 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba 

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua 

30/09 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

OUTUBRO 

08 e 09/10 – 43ª Exposição de Orquídeas 

Local: Secretaria de Turismo (Avenida da Praia) 

09/10 – Festival Municipal de Natação 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

13 a 16/10 – Caraguá Beer Festival 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba 

27 a 30/10 – Empreenda Caraguatatuba 2022 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

28/10 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

NOVEMBRO 

04 a 06/11 – Aviva Caraguá 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

05/11 – Concerto Orquestra Jovem de Caraguatatuba 



 

 
 

11 a 15/11 – 14º Festival Estudantil de Teatro de Caraguatatuba (FET) 

Local: Teatro Mario Covas 

11 e 12/11 – Mostra de Violões 

Local: Auditório Fundacc 

19/11 – Festival da Canção 

Local: Praça do Caiçara (Centro) 

19/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba 

25/11 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

25 a 27/11 – Festival do Mexilhão 

Local: Praia da Cocanha 

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

DEZEMBRO 

10/12 – Abertura do Natal 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

10/12 – Festa de Iemanjá 

Local: Praia do Centro 

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi) 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua 

19/12 – Dia do Esportista (premiação) 

Local: Teatro Mario Covas 

30/12 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

31/12 – Abertura do Caraguá Summer Festival 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

Programação sujeita à alteração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Caraguatatuba promove evento alusivo ao Dia Nacional da Luta 

Antimanicomial nesta sexta-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, promove na 

próxima sexta-feira (13), às 7h30, no auditório da Fundacc, evento alusivo ao Dia 

Nacional da Luta Antimanicomial, comemorado no dia 18 de maio, com o tema ‘Ser 

cuidado em liberdade é um direito!’ 

A data tem como objetivo reforçar e divulgar a reforma psiquiátrica, formalizada 

pela Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, priorizando a desinstitucionalização de 

pacientes psiquiátricos e fomentando a inclusão social e cidadania. 

O evento será uma forma dos profissionais que atuam na área debater e se 

informar mais sobre o assunto, com palestras que serão realizadas durante a 

manhã. A participação também está aberta ao público interessado no assunto. 

Caraguatatuba possui uma estrutura ampla para atender os pacientes psiquiátricos 

na cidade, com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II, no bairro Sumaré, que 

atende pessoas com sofrimento ou transtorno mental de severo a persistente, 

estimulando-os na busca por autonomia e integração sociofamiliar. O CAPS é a 

principal estratégia do processo iniciado na Reforma Psiquiátrica. 

Já no Perequê-Mirim, o município possui o CAPS-AD que atende pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool 

e outras drogas. Destaca-se pelo trabalho especializado nesse grave problema 

humano e social, com estrutura e equipes próprias focadas nas questões de saúde 

relacionadas à dependência química. 

E voltado ao atendimento de crianças e adolescente, a cidade possui no bairro 

Jardim Primavera, o Ambulatório de Saúde Mental Infantil, onde também atende 

casos de violência. 

Confira a programação: 



 

 
 

7h30 – Credenciamento; 

8h – Abertura oficial com autoridades; 

8h10 – Apresentação da temática do evento; 

8h30 – Palestra do psicólogo Giulio Medrado Assis Acayaba. Tema: A luta 

antimanicomial na perspectiva do tratamento infanto-juvenil; 

9h – Palestra da assistente social Vanda Maria Mendes Ramos. Tema: Evolução do 

tratamento mental pós reforma antimanicomial em CAPS-AD; 

9h30 – Palestra do médico psiquiatra Dr. Daniel Loures Vale Goyatá. Tema: 

Abordagem ao paciente psiquiátrico; 

10h30 – Pausa para café; 

10h45 – Palestra do médico psiquiatra Dr. Sergio Cerqueiro Tonetto. Tema: Não se 

acalme; 

11h45 – Encerramento conduzido pela coordenadora das especialidades, 

enfermeira Cecília de Oliveira Alves Piauí. 
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Prefeitura de Caraguatatuba acende luzes dos novos postes de 

iluminação pública no Jardim Britânia 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da empresa concessionária de iluminação 

pública, Caraguá Luz, realizou na terça-feira (10) a ligação das luzes dos postes 

recém instalado instalados na Avenida da Praia no trecho entre a ponte do Jardim 

Britânia e a Praia das Palmeiras. 

A troca das antigas luminárias do canteiro central foi realizada no início deste mês 

e o local já possui 30 novos postes com iluminação LED, além de um novo design. 

A reforma completa da infraestrutura elétrica ainda está em andamento, inclusive 

com novos cabos de rede subterrâneos colocados ao longo dos 4,5 km de extensão 

até o Porto Novo com o objetivo de valorizar a avenida e trazer segurança aos 

moradores. 

Por conta da troca de postes e para passar a rede de cabos elétricos subterrâneos, 

o canteiro central precisou ficar com as luzes desligadas durante sete dias. No final 

desse período, houve teste e regulagem para conferir se todas as 120 luminárias 

funcionam corretamente. 

Em sete anos de concessão, este é o maior projeto de iluminação pública da 

Prefeitura em conjunto com a Caraguá Luz. 

De acordo com o diretor da concessionária, Pedro Iacovino, as equipes devem 

finalizar o serviço até o Porto Novo já nas próximas semanas. “O nível de 

iluminação no local melhorou muito, é incomparável com a anterior e a perspectiva 

é que nós não tenhamos mais falta de iluminação neste local.”, afirmou. 

Do Camaroeiro até Porto Novo são 9 km que terão troca de postes, luminárias e 

cabos elétricos subterrâneos. Somente entre o Jardim Britânia e o Porto Novo são 

4,5 km de extensão. Para a execução do serviço neste trecho serão colocados 7 km 

de cabos elétricos subterrâneos, 202 suportes metálicos, 101 postes e 404 



 

 
 

luminárias de LED com 150w. 

Quando for concluída a iluminação do canteiro central, a Caraguá Luz pretende 

trabalhar os projetos de iluminação da areia da praia, nos 12 km de orla que vai da 

Martim de Sá até o Porto Novo. 
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Caraguatatuba recebe etapa do ‘Campeonato Paulista de Pesca e 

Lançamento’ neste fim de semana 

 

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

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

região norte. 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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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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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 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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Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) atende a 

população da região sul de Caraguá 

 

A Região Sul de Caraguatatuba inaugurou no dia 20 de abril, o Centro de Apoio ao 

Trabalhador e Empreendedor (CATE) ‘João Rodrigues de Godoi Filho (Baduca)’, na 

Subprefeitura do Porto Novo, com o objetivo de facilitar e transformar a vida do 

cidadão. 

O CATE é o principal ponto de apoio para o desenvolvimento da região sul da 

cidade, buscando qualificar o trabalhador e o empreendedor para as novas 

perspectivas de mercado. Enquanto o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) 

busca realizar a intermediação de mão de obra, o CATE é a junção de vários setores 

(PAT, Sebrae, Banco do Povo e Fundo Social) visando ampliar o leque de serviços 

oferecidos ao cidadão na Região Sul. 

O Centro de Apoio ao Trabalhador proporciona, além de oportunidades de emprego, 

o fomento ao empreendedorismo e a qualificação profissional. No local, a 

população terá acesso ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), com vagas 

de trabalho, elaboração de currículo, seguro desemprego e processos seletivos. 

Mas também ao Banco do Povo com oferta de linhas de crédito ao 

microempreendedor, qualificação profissional com cursos de qualificação e 

atendimento do Sebrae, visando o empreendedorismo. 

Serviço: 

Endereço: Avenida José Herculano, 7.495 – Travessão (Subprefeitura Sul) 
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Caraguatatuba inicia pavimentação asfáltica no bairro Travessão 

A obra está sendo realizada em uma área de 3.541,83 m² 

 

Equipes da Secretaria de Obras Públicas de Caraguatatuba iniciaram, nesta terça-

feira (10), os serviços de pavimentação asfáltica da Rua Caraguatatuba, no bairro 

Travessão, na região sul da cidade. 

O local, que antes era de ‘bloquete’, será completamente asfaltado. A obra está 

sendo realizada em uma área de 3.541,83 m². 

De acordo com a prefeitura, 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 estão sendo realizadas nas ruas Pirajuí, Luiz Nicolau Fagundes Varela e 

José Ferreira dos Santos, que também fazem parte do bairro Travessão. 

A prefeitura ressaltou que a pavimentação tem o objetivo de melhorar as condições 

do tráfego, segurança no trânsito, conservação das vias públicas e oferecer 

conforto à população local. 

Esse serviço faz parte da fase 1 do Plano de Pavimentação Municipal – Caraguá 

em Obras, que contempla a região sul da cidade do Litoral Norte. Este projeto 

possuí um investimento superior a R$ 28 milhões. 
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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). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral de Fato 

 

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. 

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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Polícia Ambiental e CCZ de Caraguatatuba resgaram cachorro em 

situação de maus-tratos em casa abandonada 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a Polícia Militar Ambiental resgataram na 

terça-feira (10), um cão em situação de maus-tratos, em uma residência no bairro 

Rio do Ouro. Já é o segundo caso em menos de uma semana. 

Através de denúncia, os policiais chegaram ao local e constataram que o imóvel 

estava fechado e abandonado. O animal estava em situação de desnutrição e 

debilitado, preso em espaço inapropriado, sem higiene, água e alimentação. 

Também possuía lesões e sem força para se locomover. 

O fiscal de saúde pública do Centro de Contole de Zoonoses (CCZ) elaborou o auto 

de infração municipal para o proprietário, que estava ausente, mas foi identificado 

e apreendeu o animal, que será avaliado e medicado para, posteriormente, ser 

encaminhado à adoção. 

A Polícia Ambiental registrou o auto de infração ambiental com multa no valor de 

R$ 3 mil e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba 

para providências. 

Este ano, o CCZ recebeu 430 denúncias envolvendo animais, que resultou na 

apreensão de 12 cães, além de 12 animais de grande porte, sendo uma vaca, sete 

bezerros, dois búfalos, um cavalo e um suíno. As ações contam com apoio da 

Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. 

Denúncias de maus-tratos de animais podem ser feitas pelo telefone (12) 3886-

2200 – Polícia Militar Ambiental ou pela Central 156. 
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Novo calendário de eventos de Caraguatatuba tem mais de 70 

atrações até dezembro 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba lançou o Calendário de Eventos 2022 com a grade 

de programação a ser realizada no município no período de maio a dezembro deste 

ano. 

Com o slogan “Feliz Em Te Ver o Ano Todo!”, o material está separado por eventos 

mensais, somando mais de 70 atividades, entre atrações culturais, esportivas e 

gastronômicas,elaboradas com o objetivo de atrair novos visitantes, fomentar a 

economia e aquecer o comércio local. 

O conteúdo terá ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos e distribuição de 

folheto impresso em diversas feiras de turismo, além de ficar disponível ao público 

na Secretaria de Turismo para que as pessoas possam se programar e aproveitar 

os eventos na baixa e início da alta temporada. 

Mais informações em www.caragua.tur.br e www.caraguatatuba.sp.gov.br 

Confira abaixo a agenda completa: 

MAIO 

29/04 a 05/06 – Festa do Divino Espírito Santo 

Local: Catedral Divino Espírito Santo (Indaiá) 

14/05 – Arena Freestyle 

Local: Praça de Eventos do Porto Novo 

14/05 – A comédia “Irmã Selma” com Octávio Mendes 

Local: Teatro Mario Covas 

http://www.caragua.tur.br/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

14 e 15/05 – 2ª Etapa Campeonato Paulista de Pesca Federação Paulista de 

Pesca e Lançamento 

Local: Praia do Massaguaçu 

15/05 – Musical Infantojuvenil “Encanto – A Família Madrigal” 

Local: Teatro Mario Covas 

15/05 – 1° Etapa do Circuito Maratonas Aquáticas 2022 

Local: Praia da Cocanha 

16 a 22/05 – Semana de Museu 

Local: Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC) 

27/05 – Espetáculo de dança Corpo de Baile de Caraguatatuba “Gaia” 

Local: Teatro Mario Covas 

27/05 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

29/05 – Cerimônia Barcos ao Mar 

Local: Praia do Camaroeiro 

31/05 a 26/06 – 169ª Festa de Santo Antônio 

Local: Santuário Santo Antônio e Praça Cândido Mota 

JUNHO 

05/06 – Missa Campal 

Local: Morro Santo Antônio 

05/06 – Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

11 e 12/06 – Exposição de Carros Antigos 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

12/06 – Espetáculo “Diálogos de Luz” 

Local: Teatro Mario Covas 

12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia 

Local: Praia Martim de Sá 

17 a 19/06 – Festival Jazz & Vinhos 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu 

Local: Ciase Sumaré 

24/06 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 



 

 
 

25/06 – Comédia de Fabio Vital “TPM Tensão Por Macho Frágil” 

Local: Teatro Mario Covas 

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua 

Local: Largada Praia do Indaiá 

25 e 26/06 – Festa de São Pedro Pescador 

Local: Praia do Massaguaçu 

26/06 – Circuito Mares (natação) 

Local: Praia da Cocanha 

JULHO 

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Local: Praia do Massaguaçu 

02/07 – Arena Cross 

Local: Serramar Shopping 

07 a 10/07 – Festival da Tainha 

Local: Praça de Eventos do Porto Novo 

15 a 24/07 – Festival do Camarão 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

15 a 24/07 – Rota Cambuci 

18/07 – Olimpíada das APAES 

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre 

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste) 

29/07 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

AGOSTO 

01/08 a 04/09 – Caraguá A Gosto 

Local: Restaurantes da Cidade 

06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

07/08 – Torneio de Tênis 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

10/08 – MMA Brasil Tour Internacional 



 

 
 

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

19/08 – Folclore em Festa 

Local: Praça do Caiçara (atrás do MACC) 

20/08 – Stand up comedy com Marco Luque 

Local: Teatro Mario Covas 

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona) 

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei) 

Local: Praça Ton Ferreira (Centro) 

26/08 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

27/08 – Stand up comedy com Dihh Lopes “4 Amigos” 

Local: Teatro Mario Covas 

28/08 – Caraguá Extreme Fest Rock 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

SETEMBRO 

08 a 11/09 – Festival de Food Truck 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba 

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua 

30/09 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

OUTUBRO 

08 e 09/10 – 43ª Exposição de Orquídeas 

Local: Secretaria de Turismo (Avenida da Praia) 

09/10 – Festival Municipal de Natação 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

13 a 16/10 – Caraguá Beer Festival 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba 

27 a 30/10 – Empreenda Caraguatatuba 2022 

Local: Praça da Cultura (Centro) 



 

 
 

28/10 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

NOVEMBRO 

04 a 06/11 – Aviva Caraguá 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

05/11 – Concerto Orquestra Jovem de Caraguatatuba 

11 a 15/11 – 14º Festival Estudantil de Teatro de Caraguatatuba (FET) 

Local: Teatro Mario Covas 

11 e 12/11 – Mostra de Violões 

Local: Auditório Fundacc 

19/11 – Festival da Canção 

Local: Praça do Caiçara (Centro) 

19/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba 

25/11 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

25 a 27/11 – Festival do Mexilhão 

Local: Praia da Cocanha 

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

DEZEMBRO 

10/12 – Abertura do Natal 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

10/12 – Festa de Iemanjá 

Local: Praia do Centro 

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi) 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua 

19/12 – Dia do Esportista (premiação) 

Local: Teatro Mario Covas 

30/12 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

31/12 – Abertura do Caraguá Summer Festival 

Local: Praça da Cultura (Centro) 



 

 
 

Programação sujeita à alteração. 
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Arena Freestyle Show é atração neste sábado na Praça de Eventos do 

Porto Novo em Caraguatatuba 

 

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

Freestyle Show chegam 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. 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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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 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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Polícia Ambiental e CCZ de Caraguatatuba resgaram cachorro em 

situação de maus-tratos em casa abandonada 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a Polícia Militar Ambiental resgataram na 

terça-feira (10), um cão em situação de maus-tratos, em uma residência no bairro 

Rio do Ouro. Já é o segundo caso em menos de uma semana. 

Através de denúncia, os policiais chegaram ao local e constataram que o imóvel 

estava fechado e abandonado. O animal estava em situação de desnutrição e 

debilitado, preso em espaço inapropriado, sem higiene, água e alimentação. 

Também possuía lesões e sem força para se locomover. 

O fiscal de saúde pública do Centro de Contole de Zoonoses (CCZ) elaborou o auto 

de infração municipal para o proprietário, que estava ausente, mas foi identificado 

e apreendeu o animal, que será avaliado e medicado para, posteriormente, ser 

encaminhado à adoção. 

A Polícia Ambiental registrou o auto de infração ambiental com multa no valor de 

R$ 3 mil e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba 

para providências. 

Este ano, o CCZ recebeu 430 denúncias envolvendo animais, que resultou na 

apreensão de 12 cães, além de 12 animais de grande porte, sendo uma vaca, sete 

bezerros, dois búfalos, um cavalo e um suíno. As ações contam com apoio da 

Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. 



 

 
 

Denúncias de maus-tratos de animais podem ser feitas pelo telefone (12) 3886-

2200 – Polícia Militar Ambiental ou pela Central 156. 
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Polícia Ambiental resgata cachorro em situação de maus-tratos em 

Caraguatatuba 

 

A Polícia Ambiental resgatou nesta terça-feira (10), um cachorro que estava em 

situação de maus-tratos, no bairro Rio do Ouro em Caraguatatuba. 

Através de uma denúncia anônima a Polícia Ambiental e o Centro de Zoonoses de 

Caraguatatuba, foram até a residência que estava fechada e abandonada. O 

animal encontrava-se em um espaço pequeno, sem alimentação e higiene. 

O animal aparentava desnutrição, desidratação, com algumas lesões e sem força 

para locomoção. 

O fiscal de saúde pública do Centro de Controle de Zoonoses elaborou o auto de 

infração municipal para o proprietário, que estava ausente, mas foi identificado e 

apreendeu o animal, que será avaliado e medicado para, posteriormente, ser 

encaminhado à adoção. 

A Polícia Ambiental elaborou o auto de infração ambiental com multa no valor de 

R$ 3 mil , a ocorrência foi apresentada no DP de Caraguatatuba para providencias. 

Este ano, o CCZ recebeu 430 denúncias envolvendo animais, que resultou na 

apreensão de 12 cães, além de 12 animais de grande porte, sendo uma vaca, sete 

bezerros, dois búfalos, um cavalo e um suíno. As ações contam com apoio da 

Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. 

Denúncias de maus-tratos de animais podem ser feitas pelo telefone (12) 3886-

2200 – Polícia Militar Ambiental ou pela Central 156. 
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Ação civil pública obriga empresa a investir R$ 150 mil no Programa 

de Monitoramento Socioambiental na região de Caraguatatuba 

 

Spectrum pagará R$ 150 mil em indenizações pelos danos potencialmente 

causados à Bacia de Santos (SP) durante pesquisa sísmica 

A Justiça Federal homologou termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado 

entre o Ministério Público Federal e a empresa Spectrum, no âmbito de uma ação 

civil pública (ACP) proposta pelo órgão ministerial. A empresa deve desembolsar R$ 

150 mil para indenizar, a título material e moral coletivo, os danos possivelmente 

causados ao meio ambiente durante pesquisa sísmica feita em desacordo com a 

licença ambiental emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

A pesquisa sísmica é como uma ultrassonografia do fundo do mar, capaz de indicar 

locais no subsolo marinho com potencial para conter depósitos de petróleo e gás 

natural. A Spectrum é especializada nesse tipo de mapeamento de subsuperfícies 

marinhas, que detalha as características geológicas de determinada área. 

Em 2016, a Spectrum solicitou ao Ibama a renovação de sua licença para realizar 

pesquisa sísmica na Bacia de Santos (SP). Segundo o pedido, o levantamento de 

dados seria feito no período de 10 de agosto de 2017 a 20 de novembro do 

mesmo ano. O Ibama concordou, desde que fosse feito novo cronograma de forma 

que as atividades da empresa não se sobrepusessem, espacial e temporalmente, a 

outras ações que já haviam sido autorizadas na bacia. 



 

 
 

De acordo com o novo cronograma apresentado e aprovado pelo Ibama, a pesquisa 

sísmica seria realizada entre abril e junho de 2018. Posteriormente, porém, a 

Spectrum informou que iniciou o procedimento no dia 14 de dezembro de 2017. 

Na avaliação do Ibama, a antecipação do levantamento de dados sísmicos expôs a 

bacia sedimentar marítima a intenso impacto acústico, que potencialmente afetou 

o meio ambiente local. “Embora não seja possível de mensuração, o dano material 

ambiental no caso presente é real e irrecuperável”, ressalta a ACP. 

Os recursos obtidos pelo TAC serão repassados à Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp) e devem ser obrigatoriamente utilizados em projeto de pesquisa 

ambiental a ser desenvolvido no âmbito do Programa de Monitoramento 

Socioambiental na região da Seção Judiciária de Caraguatatuba, no litoral norte de 

São Paulo. 
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PM prende X-9 e desmonta “biqueira” em Caraguatatuba 

 

A Polícia Militar desmontou nesta terça-feira (10) mais um ponto de venda de 

drogas em Caraguatatuba, desta vez no bairro Pegorelli. Passava das 22h quando 

uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante o patrulhamento 

entrou em um conjunto habitacional. 

Ao perceber a presença da viatura policial, diversos homens começaram uma fuga, 

sendo que um deles caiu no chão e foi detido. A PM encontrou drogas em sua 

posse. O suspeito confessou que estava realizando o tráfico de entorpecentes no 

local. Ao revistar o automóvel do homem os homens encontraram mais drogas. 

A Polícia Militar apreendeu 1.030 porções de cocaína, 68 buchas de maconha e 

245 pedras de crack, além de R$ 141. Diante dos fatos, o homem foi preso e 

recolhido à cadeia pública. 
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Conseg de Caraguatatuba realiza reunião visando a criação do 

Conselho Municipal de Políticas Antidrogas 

 

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

quarta-feira (11), às 19h30, reunião presencial para d debater sobre a criação do 

Conselho Municipal de Políticas Antidrogas. A reunião acontece na Videoteca Lucio 

Braun, nº 1.107, na região central do município. 

O objetivo é abordar os problemas causados pelo abuso no uso de drogas e as 

ações que o poder público vem realizando para combater a epidemia desta doença. 

A reunião desta quarta também estará centrada na possibilidade da criação do 

conselho. 

O Conseg é um órgão colegiado, criado pelo Estado, cuja composição e 

competência são determinadas pela lei que os instituiu. As reuniões são abertas à 

população, por isso, os interessados podem participar dos encontros, que sempre 

na segunda quarta-feira de casa mês. 

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de 

Caraguatatuba informou que o Conseg funciona como uma instituição comunitária 

de caráter público, ou seja, que prestam serviço voluntário, sem fins lucrativos, com 

a finalidade de estabelecer entendimentos entre a sociedade civil e o Poder 

Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Suzano TV 

 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza operação Tapa-Buracos em 19 

bairros no mês de abril 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e 

Proteção ao Cidadão, divulgou o balanço das atividades de tapa-buracos no mês de 

abril. Ao todo, foram realizadas 728 operações em 19 bairros.Deste total, 33 

chegaram por meio do aplicativo 156. 

O serviço utilizou 15,75 toneladas de massa asfáltica fria, além de cinco metros 

cúbicos de fresa de asfalto e quatro metros cúbicos de brita. 

A operação contemplou os bairros Tabatinga, Massaguaçu, Jetuba, Olaria, Casa 

Branca, Cidade Jardim, Sumaré, Jardim Primavera, Caputera, Jaqueira, Tinga, 

Indaiá, Aruã, Pontal Santamarina, Palmeiras, Morro do Algodão, Porto Novo, 

Travessão e Perequê Mirim. 

Também houve a ação de tapa-buraco na Rodovia Rio-Santos (SP-55), do bairro 

Tarumã até o trevo do Indaiá. De acordo com o balanço, neste trecho foram 

tapados 78 buracos. 
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3O  Jornal  do  Litoral  Norte

A Prefeitura de Caraguatatuba 
lançou nesta semana o Calendário de 
Eventos 2022, com a grade de pro-
gramação a ser realizada de maio a 
dezembro deste ano. 

Com o slogan “Feliz Em Te Ver o 
Ano Todo!”, o material está separado 
por eventos mensais, somando mais de 
70 atividades, entre atrações culturais, 
esportivas e gastronômicas, elaboradas 
com o objetivo de atrair novos visitan-
tes, fomentar a economia e aquecer o 
comércio local. 

E o final de semana já começa 
agitado, com três eventos esportivos 
importantes.

No sábado, dia 14, é dia de viver as 
emoções, manobras radicais e adrena-

Caraguatatuba lança calendário de eventos e final 
de semana já começa agitado na cidade

lina do Arena Freestyle Show. O maior 
evento brasileiro da modalidade será a 
partir das 19h, na Praça de Eventos do 
Porto Novo (região sul).

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 pro-
mete ainda mais adrenalina e emoção 
aos fãs do Motocross.

O Arena Freestyle Show é valido 
pelo Campeonato Brasileiro de Frees-
tyle Motocross (FMX) e tem a partici-
pação confirmada de grandes pilotos 
da modalidade, como Jeff  Campacci, 
os irmãos Gian e Paô Bergamini, o 
cearense Claudio Rocha e Raphael 
Arnellas.

O público pode esperar uma grande 
estrutura com arquibancadas, além de 
um show de luzes e efeitos especiais 
que deixam as disputas mais emocio-
nantes.

No domingo, dia 15, a Federação 
Aquática Paulista realiza a 4ª etapa do 
Circuito de Maratonas Aquáticas, na 
Praia da Cocanha, na região norte do 
município, a partir das 6h. 

O Circuito de Maratonas Aquáticas 
é considerado o maior campeonato de 
maratonas aquáticas da América Lati-
na e tem, em média, a participação de 
1.200 atletas por etapa. 

Atualmente, Caraguatatuba tem a 
3ª melhor equipe do Brasil na modali-
dade. Cerca de 30 atletas caraguatatu-

benses competirão no final de semana. 
Serão disputadas as categorias de 
800m, 2km e 4km.

E sábado (14) e domingo (15) a 
cidade recebe ainda a 2ª Etapa do 
Campeonato Paulista de Pesca e Lan-
çamento 2022, na Praia do Massagua-
çu, também na região norte. O evento, 
realizado pela Federação Paulista de 
Pesca e Lançamento (FPPL), com 
apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, 
espera reunir cerca de 150 atletas de 
pesca esportiva.

A 2ª Etapa do Campeonato Paulista 
de Pesca e Lançamento é aberta ao 
público e qualquer pessoa pode acom-
panhar de perto todas as provas, além 
de torcer pelos atletas. 

Para conferir sobre estes eventos e 
todo o calendário do ano, acesse www.
caraguatatuba.sp.gov.br.
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A Prefeitura de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de Saúde, inicia 
nesta segunda-feira (09) a vacinação 
contra gripe (H1N1) para professores, 
pessoas com deficiência ou com co-
morbidades. Mais de 11,8 mil pessoas 
devem ser imunizadas nestes públicos.

Para se vacinar, os professores 
devem apresentar documento que 
comprove vínculo com a instituição de 
ensino e as pessoas com deficiência ou 
com comorbidades devem comprovar 
com laudo médico, receita ou docu-
mento que comprove a condição. 

A imunização ocorre em todas as 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 
exceto da Tabatinga, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h30. É neces-
sário levar documento com foto e a 
Carteira de Vacinação. 

A orientação do Ministério da 
Saúde é que o público de todos os 
grupos prioritários busque os postos 

Vacinação contra gripe para professores, pessoas com 
deficiência ou com comorbidades é iniciada em Caraguá

de vacinação para que o Brasil tenha 
alta cobertura vacinal. O objetivo da 
campanha é prevenir o surgimento de 

complicações decorrentes da gripe, evi-
tando novos óbitos e possível pressão 
sobre o sistema de saúde.

A vacina Influenza trivalente utiliza-
da pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
é produzida pelo Instituto Butantan. 
A formulação é constantemente atu-
alizada para que a dose seja efetiva 
na proteção contra as novas cepas do 
vírus. A vacina será eficaz contra as 
cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

A vacinação também está sendo 
realizada para idosos, profissionais da 
saúde, crianças de seis meses a cinco 
anos de idade, gestantes e puérperas.

As crianças precisam receber, além 
da vacina contra a gripe, o imunizante 
contra o sarampo. Não há necessidade 
de cumprir intervalo para aplicação das 
doses. Dessa forma, as duas vacinas po-
derão ser administradas no mesmo dia. 

Desde a primeira etapa, os profissio-
nais de saúde também podem atualizar 
a carteira de vacinação com a vacina 
tríplice viral. A campanha vai até o dia 
3 de junho em todo o país.
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Em homenagem ao padroeiro da 
Catedral Diocesana de Caraguatatuba, 
teve início no fim de abril a 31ª edição 
da Festa do Divino Espírito Santo, 
uma das celebrações mais tradicionais 
da cidade. A abertura das festividades 
começou com a realização de missa 
em comemoração ao aniversário de 
23 anos da Diocese. 

A festa ocorre na própria Catedral 
do Divino Espírito Santo, localizada 
na Av. Amazonas, número 1665, 
bairro Indaiá, após dois anos de hiato 
da programação presencial devido à 
pandemia de Covid-19.  

O evento, que possui o tema religio-
so “O sopro do Divino, a esperança se 
renova”, ocorrerá durante os próximos 
quatro finais de semana, sempre de 
sexta-feira a domingo. A programa-
ção é iniciada com a Santa Missa, às 

Festa do Divino Espírito Santo retoma após dois anos
19h30, e segue até meia-noite.

Como de costume, a festa terá 
quermesse com venda de comidas e 
bebidas, como o tradicional bolinho 
caipira, pastéis, mini pizzas, entre ou-
tras opções gastronômicas. Além disso, 
ocorre o ‘Show de Prêmios’, que ofere-
ce eletrodomésticos, eletroeletrônicos 
e dinheiro entre R$ 200 e R$ 10 mil.

“São 31 anos de tradição que reto-
mamos com grande entusiasmo após 
dois anos de pandemia”, afirmou o 
pároco da Catedral, Padre Vladimir 
Ferreira. “A Coroa do Divino (cele-
bração de sete dias), acontecerá entre 
30 de maio e 5 de junho – Dia de 
Pentecostes. Venha celebrar conosco 
os sete dons do Divino e festejar essa 
festa bonita e conhecida”, acrescentou 
o sacerdote.

O evento é realizado com apoio da 

Prefeitura, entre a parceira da Secreta-
ria de Turismo (Setur) e da Fundação 
Educacional e Cultural de Caragua-
tatuba (Fundacc), com a organização 
interna da catedral.

Encerramento
O encerramento da programação 

ocorrerá no próximo dia 5 de junho, 
domingo de Pentecostes, com o tra-
dicional Desfile da Cavalaria, que 
terá concentração a partir das 8h, na 
Praça da Cultura (Avenida da Praia), 
no Centro, e saída do local às 10h. O 
percurso deve seguir até a Catedral Di-
vino Espírito Santo. O público também 
poderá acompanhar a cavalgada em 
Passeio Ciclístico.

Após chegarem à catedral, os fes-
teiros procedem com levantamento 
da Bandeira do Divino. Em seguida, 
tem a partilha de alimentos, quando 
será servido o almoço, o tradicional 
afogado, ao som de cantorias e apre-
sentações de grupos folclóricos de 
Caraguatatuba, enlaçando a cultura 
popular com a religiosidade.

O humorista Octávio Mendes se 
apresenta em Caraguatatuba neste 
sábado (14) com o show de Stand Up 
‘Irmã Selma’, que traz ao palco uma 
freira comediante que promete arran-
car boas gargalhadas do público. A 
apresentação ocorre às 20h, no Teatro 
Mario Covas (TMC).

 Os ingressos para o show podem 
ser adquiridos por R$ 60 a inteira e R$ 
30 a meia entrada nos sites Bilheteria 
Express, Sympla ou na bilheteria do 
Mario Covas, uma hora antes do início 
da apresentação.

 O espetáculo reúne, ainda, ines-
quecíveis personagens criados pelo 
ator, como a Mônica Goldstein, uma 
apresentadora de um programa sen-
sacionalista; o Ex-Gay, um cara que 

Stand Up ‘Irmã Selma’ é atração do fim de semana no 
Teatro Mario Covas

“mudou” de vez e a Maria Botânica, 
atriz e cantora, além da freira humo-
rista Irmã Selma.

 Sobre o humorista
Ator, diretor e autor de vários espe-

táculos, Octávio Mendes foi um dos 
fundadores do coletivo de humor Ter-
ça Insana, além de ter participado de 
novelas como ‘Mulheres Apaixonadas’ 
e ‘Da Cor do Pecado’. Também criou 
o personagem Seu Memê, no mais 
longevo programa de humor da TV 
brasileira, o ‘A Praça é Nossa’.

 
Serviço
Stand Up: Irmã Selma – com Octá-

vio Mendes
Data: 14 de maio (sábado)

Horário: 20h
Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia)
Pontos de Venda: www.bilheteria-

express.com.br | www.sympla.com.br

Classificação 16 anos
Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá 

– Caraguatatuba
Mais informações: (12) 3881-2623

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
http://www.bilheteriaexpress.com.br/
http://www.sympla.com.br/
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Com 97 mudas de 
maconha, casal de 
Caraguá é detido 

na Dutra
Uma equipe da PRF deu ordem de parada a um 

carro modelo Hyundai HB20 no KM 204 da BR 
116, no município de Arujá/SP, a fim de fazer uma 
fiscalização de rotina, na noite do último dia 02. O 
veículo tinha como ocupantes um casal e o filho de 
1 ano de idade. Durante a abordagem, o passageiro 
apresentou informações desconexas quanto ao des-
tino e motivo da viagem, o que ensejou uma busca 
veicular. Os policiais encontraram no porta-malas 
uma caixa contendo 97 mudas de maconha. Ao ser 
questionado, o passageiro afirmou que o ilícito era 
de sua propriedade e que havia buscado a droga no 
município de Itu e levaria para Caraguatatuba, onde 
reside. Diante dos fatos, o veículo, o casal e a droga 
foram encaminhados para a Delegacia de Arujá, onde 
foi elaborado o boletim de ocorrência. A mulher foi 
liberada, o marido permaneceu detido.

02, o indivíduo teria rendido uma mulher no bairro 
Jardim Jaqueira e feito ela dirigir seu próprio carro 
até o bairro do Poiares, onde a estuprou e roubou 
seu aparelho celular.

Os policiais foram até a praça da rodoviária, onde 
conseguiram informações das características do 
autor do crime. Ele foi abordado e preso em segui-
da. Durante a abordagem, o criminoso disse coisas 
desconexas e confessou ter roubado uma bicicleta. 
Conduzido à delegacia, foi reconhecido pela vítima. 
Durante a apresentação da ocorrência, os policiais 
tomaram ciência de uma vítima que teve sua bici-
cleta roubada próximo ao supermercado Semar. 
Esta pessoa informou que no momento do roubo, 
o autor estava com uma garrafa de vidro quebrada 
nas mãos. Ele permaneceu preso pelos crimes de 
estupro e roubo.

Assaltante que 
roubou 331 maços 

de cigarros são 
presos pela PM

Um homem foi preso pela Polícia Militar após 
roubar 331 maços de cigarro em um estabelecimento 
comercial no bairro Sumaré, em Caraguatatuba. A 
prisão ocorreu na noite de sábado (07), por volta das 
22h, por uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Mi-
litar do Interior. A PM foi acionada durante o roubo 
e deteve em flagrante o ladrão. Ele foi detido quando 
saia do estabelecimento portando uma sacola, onde 
estavam os maços de cigarro e um revólver calibre 
38, usado no assalto. O assaltante foi reconhecido 
pelas vítimas. Ele foi preso e encaminhado até a 
delegacia de polícia onde foi indiciado por assalto e 
ficou à disposição da justiça.

Caminhonete 
carregada com meia 

tonelada de maconha 
é apreendida pela 
polícia na Tamoios

Fonte G1
Uma caminhonete carregada com quase meia 

tonelada de maconha foi apreendida na manhã de 
quarta-feira (11) na Rodovia dos Tamoios em Ca-
raguatatuba (SP). Ao todo, foram apreendidos 555 
tabletes da droga. Três foram presos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual 
(PRE), a caminhonete era escoltada por outros dois 
veículos, o que levantou a suspeita da polícia.

A suspeita é que a droga tenha saído de São José 
dos Campos. Na carga da caminhonete foram apre-
endidos 555 tabletes de maconha. O caso foi enca-
minhado para a Polícia Federal de São Sebastião.
ciais encontraram uma sacola contendo 11 tijolos 
de maconha totalizando 10,552 kg, R$ 902,00, uma 
máquina de cartão e três aparelhos celulares. 

Autor de estupro é 
preso pela Polícia 

Militar
Na última semana, a Polícia Militar prendeu um 

homem pelo crime de estupro e roubo de celular, 
em Caraguatatuba. Segundo informações recebidas 
pela PM, por volta das 4h da madrugada do dia 

Bike Furtada é 
recuperada pela 
PM; munições e 

arma de fogo são 
apreendidas

Um homem foi preso em flagrante, na quarta-feira 
(04), por receptação, porte ilegal de arma de fogo e 
munições, no bairro Barranco Alto, em Caraguata-
tuba. A prisão foi realizada por equipes da Força 
Tática e Rocam (Ronda Ostensivas com Apoio de 
Motocicletas) da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante 
patrulhamento no bairro a fim de coibir o tráfico 
de drogas, roubos e furtos, uma equipe da Rocam 
avistou o acusado com uma bicicleta que chamou 
atenção para abordagem.  A bike Oggi de aro 29 e 
cor verde foi furtada na mesma região.

Durante revista foi localizado no bolso da blusa 
uma bolsinha contendo 15 munições de calibre 32 
e 01 celular.  A arma calibre 32 foi apreendida na 
casa do acusado. O homem já tinha passagem pelo 
crime de tráfico de entorpecentes e foi levado para 
a delegacia, ficando preso à disposição da justiça.


