
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta e Sexta-Feira, 12 e 13 de Maio de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Operação ‘Tapa-Buracos” em Caraguatatuba realizou 728 operações em 19 bairros 

 

Caraguatatuba 

UPA e UBS de Caraguá estão com vagas em aberto para médicos clínico geral e 

auxiliares de enfermagem para admissão imediata e formação de cadastro reserva 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Organização João Marchesi contrata médicos e auxiliares de enfermagem em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe 4ª etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas neste domingo 

 

Caraguatatuba 

Dois adolescentes são apreendidos pela PM logo após roubo na Praia das 

Palmeiras 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Justiça condena homem a 14 anos de prisão por assassinato por dívida de R$ 20 

em Caraguatatuba 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Ação obriga empresa a investir R$ 150 mil em programa socioambiental em 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Estado investirá R$ 146 milhões para melhorar condições da Rio-Santos em 

Caraguatatuba  

 

Jornal Atos 

Caraguatatuba 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/operacao-tapa-buracos-em-caraguatatuba-realizou-728-operacoes-em-19-bairros/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/upa-e-ubs-de-caragua-estao-com-vagas-em-aberto-para-medicos-clinico-geral-e-auxiliares-de-enfermagem-para-admissao-imediata-e-formacao-de-cadastro-reserva/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/upa-e-ubs-de-caragua-estao-com-vagas-em-aberto-para-medicos-clinico-geral-e-auxiliares-de-enfermagem-para-admissao-imediata-e-formacao-de-cadastro-reserva/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19672/organizacao-joao-marchesi-contrata-medicos-e-auxiliares-de-enfermagem-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/19672/organizacao-joao-marchesi-contrata-medicos-e-auxiliares-de-enfermagem-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/19673/caraguatatuba-recebe-4%EF%BF%BD-etapa-do-circuito-de-maratonas-aquaticas-neste-domingo
https://radarlitoral.com.br/noticias/19674/dois-adolescentes-sao-apreendidos-pela-pm-logo-apos-roubo-na-praia-das-palmeiras
https://radarlitoral.com.br/noticias/19674/dois-adolescentes-sao-apreendidos-pela-pm-logo-apos-roubo-na-praia-das-palmeiras
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/05/12/justica-condena-homem-a-14-anos-de-prisao-por-assassinato-por-divida-de-r-20-em-caraguatatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/05/12/justica-condena-homem-a-14-anos-de-prisao-por-assassinato-por-divida-de-r-20-em-caraguatatuba.ghtml
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/acao-obriga-empresa-investir-r-150-mil.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/acao-obriga-empresa-investir-r-150-mil.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/estado-investira-r-146-milhoes-para.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/estado-investira-r-146-milhoes-para.html


 

 
 

“Empreenda Já” é aposta de Caraguá para ampliar atendimento a MEI’s  

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem 35% do público alvo imunizado contra gripe e número está 

abaixo do esperado  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza Audiências Públicas para discutir sobre concessão de 

empresa para Limpeza Pública  

 

Caraguatatuba 

Agenda Cultural oferece programação variada neste fim de semana em 

Caraguatatuba  

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove edição 2022 do Caraguá Open de Futevôlei em agosto  

 

Caraguatatuba 

Jovem nadador de Caraguatatuba representa cidade no Campeonato Brasileiro de 

Natação  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza Audiências Públicas para discutir sobre concessão de 

empresa para Limpeza Pública  

 

Caraguatatuba 

Organização João Marchesi contrata médicos e auxiliares de enfermagem  

 

Caraguatatuba 

Agenda Cultural oferece programação variada no fim de semana  

 

Caraguatatuba 

Projeto em Caraguatatuba ensina compostagem para educadores  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba se prepara para receber 169ª Festa de Santo Antônio  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem 35% do público alvo imunizado contra gripe e número está 

abaixo do esperado  

https://jornalatos.net/ultimas-noticias/empreenda-ja-e-aposta-de-caragua-para-ampliar-atendimento-a-meis/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/12/caraguatatuba-tem-35-do-publico-alvo-imunizado-contra-gripe-e-numero-esta-abaixo-do-esperado/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/12/caraguatatuba-tem-35-do-publico-alvo-imunizado-contra-gripe-e-numero-esta-abaixo-do-esperado/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/12/caraguatatuba-realiza-audiencias-publicas-para-discutir-sobre-concessao-de-empresa-para-limpeza-publica/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/12/caraguatatuba-realiza-audiencias-publicas-para-discutir-sobre-concessao-de-empresa-para-limpeza-publica/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/12/agenda-cultural-oferece-programacao-variada-neste-fim-de-semana-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/12/agenda-cultural-oferece-programacao-variada-neste-fim-de-semana-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/12/caraguatatuba-promove-edicao-2022-do-caragua-open-de-futevolei-em-agosto/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/12/jovem-nadador-de-caraguatatuba-representa-cidade-no-campeonato-brasileiro-de-natacao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/12/jovem-nadador-de-caraguatatuba-representa-cidade-no-campeonato-brasileiro-de-natacao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/12/caraguatatuba-realiza-audiencias-publicas-para-discutir-sobre-concessao-de-empresa-para-limpeza-publica/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/12/caraguatatuba-realiza-audiencias-publicas-para-discutir-sobre-concessao-de-empresa-para-limpeza-publica/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/12/organizacao-joao-marchesi-contrata-medicos-e-auxiliares-de-enfermagem/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/12/agenda-cultural-oferece-programacao-variada-no-fim-de-semana/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/12/projeto-em-caraguatatuba-ensina-compostagem-para-educadores/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/12/caraguatatuba-se-prepara-para-receber-169a-festa-de-santo-antonio/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/12/caraguatatuba-tem-35-do-publico-alvo-imunizado-contra-gripe-e-numero-esta-abaixo-do-esperado/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/12/caraguatatuba-tem-35-do-publico-alvo-imunizado-contra-gripe-e-numero-esta-abaixo-do-esperado/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre seleção de bolsista do PEAD para formação de 

cadastro de reserva  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba investe em mais de 20 mil luminárias LED e é 

reconhecida pelos serviços de iluminação pública  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre seleção de bolsista do PEAD para formação de 

cadastro de reserva 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

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

23º Festival do Camarão 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza Audiências Públicas para discutir sobre concessão de 

empresa para Limpeza Pública 

 

Caraguatatuba 

Organização João Marchesi contrata médicos e auxiliares de enfermagem 

 

Caraguatatuba 

Agenda Cultural oferece programação variada no fim de semana 

 

Caraguatatuba 

Projeto em Caraguatatuba ensina compostagem para educadores 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove edição 2022 do Caraguá Open de Futevôlei em agosto 

 

Caraguatatuba 

Jovem nadador de Caraguatatuba representa cidade no Campeonato Brasileiro de 

Natação 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba se prepara para receber 169ª Festa de Santo Antônio 

 

Caraguatatuba 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/12/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-selecao-de-bolsista-do-pead-para-formacao-de-cadastro-de-reserva/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/12/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-selecao-de-bolsista-do-pead-para-formacao-de-cadastro-de-reserva/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/12/prefeitura-de-caraguatatuba-investe-em-mais-de-20-mil-luminarias-led-e-e-reconhecida-pelos-servicos-de-iluminacao-publica/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/12/prefeitura-de-caraguatatuba-investe-em-mais-de-20-mil-luminarias-led-e-e-reconhecida-pelos-servicos-de-iluminacao-publica/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-selecao-de-bolsista-do-pead-para-formacao-de-cadastro-de-reserva/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-selecao-de-bolsista-do-pead-para-formacao-de-cadastro-de-reserva/
https://falacaragua.com.br/2022/05/inscricoes-abertas-para-tenda-de-artesanato-artes-plasticas-e-arte-variedades-no-23o-festival-do-camarao/
https://falacaragua.com.br/2022/05/inscricoes-abertas-para-tenda-de-artesanato-artes-plasticas-e-arte-variedades-no-23o-festival-do-camarao/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-realiza-audiencias-publicas-para-discutir-sobre-concessao-de-empresa-para-limpeza-publica/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-realiza-audiencias-publicas-para-discutir-sobre-concessao-de-empresa-para-limpeza-publica/
https://falacaragua.com.br/2022/05/organizacao-joao-marchesi-contrata-medicos-e-auxiliares-de-enfermagem/
https://falacaragua.com.br/2022/05/agenda-cultural-oferece-programacao-variada-no-fim-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2022/05/projeto-em-caraguatatuba-ensina-compostagem-para-educadores/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-promove-edicao-2022-do-caragua-open-de-futevolei-em-agosto/
https://falacaragua.com.br/2022/05/jovem-nadador-de-caraguatatuba-representa-cidade-no-campeonato-brasileiro-de-natacao-2/
https://falacaragua.com.br/2022/05/jovem-nadador-de-caraguatatuba-representa-cidade-no-campeonato-brasileiro-de-natacao-2/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-se-prepara-para-receber-169a-festa-de-santo-antonio/


 

 
 

Caraguatatuba tem 35% do público alvo imunizado contra gripe e número está 

abaixo do esperado 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba investe em mais de 20 mil luminárias LED e é 

reconhecida pelos serviços de iluminação pública 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre seleção de bolsista do PEAD para formação de 

cadastro de reserva 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Cachorro em situação de maus-tratos é resgatado por Polícia Ambiental e CCZ de 

Caraguatatuba em casa abandonada  

 

Caraguatatuba 

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

aquáticas da América Latina  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba divulga Calendário de Eventos 2022 com mais de 70 atrações até o 

final do ano  

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Organização João Marchesi abre contratação de médicos e auxiliares de 

enfermagem em Caraguatatuba 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

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

aquáticas da América Latina 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba divulga Calendário de Eventos 2022 com mais de 70 atrações até o 

final do ano 

 

Caraguatatuba 

Organização João Marchesi contrata médicos e auxiliares de enfermagem 

 

Imprensa Livre 

https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-tem-35-do-publico-alvo-imunizado-contra-gripe-e-numero-esta-abaixo-do-esperado/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-tem-35-do-publico-alvo-imunizado-contra-gripe-e-numero-esta-abaixo-do-esperado/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-investe-em-mais-de-20-mil-luminarias-led-e-e-reconhecida-pelos-servicos-de-iluminacao-publica/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-investe-em-mais-de-20-mil-luminarias-led-e-e-reconhecida-pelos-servicos-de-iluminacao-publica/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-selecao-de-bolsista-do-pead-para-formacao-de-cadastro-de-reserva/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-selecao-de-bolsista-do-pead-para-formacao-de-cadastro-de-reserva/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/12/cachorro-em-situacao-de-maus-tratos-e-resgatado-por-policia-ambiental-e-ccz-de-caraguatatuba-em-casa-abandonada/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/12/cachorro-em-situacao-de-maus-tratos-e-resgatado-por-policia-ambiental-e-ccz-de-caraguatatuba-em-casa-abandonada/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/12/caraguatatuba-recebe-4a-etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-america-latina/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/12/caraguatatuba-recebe-4a-etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-america-latina/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/12/caraguatatuba-divulga-calendario-de-eventos-2022-com-mais-de-70-atracoes-ate-o-final-do-ano/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/12/caraguatatuba-divulga-calendario-de-eventos-2022-com-mais-de-70-atracoes-ate-o-final-do-ano/
https://spriomais.com.br/2022/05/12/organizacao-joao-marchesi-abre-contratacao-de-medicos-e-auxiliares-de-enfermagem-em-caraguatatuba/
https://spriomais.com.br/2022/05/12/organizacao-joao-marchesi-abre-contratacao-de-medicos-e-auxiliares-de-enfermagem-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/12/caraguatatuba-recebe-4a-etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-america-latina/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/12/caraguatatuba-recebe-4a-etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-america-latina/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/12/caraguatatuba-divulga-calendario-de-eventos-2022-com-mais-de-70-atracoes-ate-o-final-do-ano/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/12/caraguatatuba-divulga-calendario-de-eventos-2022-com-mais-de-70-atracoes-ate-o-final-do-ano/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/12/organizacao-joao-marchesi-contrata-medicos-e-auxiliares-de-enfermagem/


 

 
 

Caraguatatuba 

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

aquáticas da América Latina 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba divulga Calendário de Eventos 2022 com mais de 70 atrações até o 

final do ano 

 

Caraguatatuba 

Organização João Marchesi contrata médicos e auxiliares de enfermagem 

 

LN21 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe a 4ª Etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem 35% do público alvo imunizado contra gripe e número está 

abaixo do esperado 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba se prepara para receber 169ª Festa de Santo Antônio 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

PM apreende dupla de adolescentes por roubo em Caraguatatuba  

 

CaraguaSports 
Caraguatatuba 

Yara: talento sub 13 do Força Jovem FC  

 
Revista Celebridades 

Caraguatatuba 
20 MIL LUMINÁRIAS LED – Prefeitura de Caraguatatuba faz investimento em 

iluminação pública 

 
TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Caraguatatuba tem centro para tratamento pós-Covid 

 

Band Vale 

Band Cidade 1ª Edição 

Dengue em Caraguatatuba 

 

 

https://imprensalivre.com.br/2022/05/12/caraguatatuba-recebe-4a-etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-america-latina/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/12/caraguatatuba-recebe-4a-etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-america-latina/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/12/caraguatatuba-divulga-calendario-de-eventos-2022-com-mais-de-70-atracoes-ate-o-final-do-ano/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/12/caraguatatuba-divulga-calendario-de-eventos-2022-com-mais-de-70-atracoes-ate-o-final-do-ano/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/12/organizacao-joao-marchesi-contrata-medicos-e-auxiliares-de-enfermagem/
https://ln21.com.br/caraguatatuba-recebe-a-4a-etapa-do-circuito-de-maratonas-aquaticas/
https://ln21.com.br/caraguatatuba-tem-35-do-publico-alvo-imunizado-contra-gripe-e-numero-esta-abaixo-do-esperado/
https://ln21.com.br/caraguatatuba-tem-35-do-publico-alvo-imunizado-contra-gripe-e-numero-esta-abaixo-do-esperado/
https://ln21.com.br/caraguatatuba-se-prepara-para-receber-169a-festa-de-santo-antonio/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/05/12/pm-aprde-dupla-de-adolescentes-por-roubo-em-caraguatatuba/
mailto:https://caraguasports.blogspot.com/
https://caraguasports.blogspot.com/2022/05/yara-talento-sub-13-do-forca-jovem-fc.html
mailto:https://caraguasports.blogspot.com/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/20-mil-luminarias-led-prefeitura-de-caraguatatuba-fez-investimento-em-iluminacao-publica/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/20-mil-luminarias-led-prefeitura-de-caraguatatuba-fez-investimento-em-iluminacao-publica/
https://globoplay.globo.com/v/10569830/
https://www.youtube.com/watch?v=Q1ble7x7mi8


 

 
 

Clipping de Notícias: 12/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Operação ‘Tapa-Buracos” em Caraguatatuba realizou 728 operações 

em 19 bairros 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 12/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

UPA e UBS de Caraguá estão com vagas em aberto para médicos 

clínico geral e auxiliares de enfermagem para admissão imediata e 

formação de cadastro reserva 

 

A Organização Social João Marchesi, responsável pela administração das Unidades 

de Pronto Atendimento (UPAs) e pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de 

Caraguatatuba está contratando médicos clínico geral e auxiliares de enfermagem 

para vagas de admissão imediata e formação de cadastro reserva. 

Os profissionais atuarão nas equipes do programa Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), responsável pelo atendimento da comunidade nos bairros da cidade. 

Interessados devem enviar currículo somente pelo 

email: trabalheconosco@osjoaomarchesi.com.br. 

Cada equipe do ESF é composta por um médico, um enfermeiro, dois auxiliares de 

enfermagem e um agente administrativo. 
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Organização João Marchesi contrata médicos e auxiliares de 

enfermagem em Caraguatatuba 

 

A Organização Social João Marchesi, responsável pela administração das Unidades 

de Pronto Atendimento (UPAs) e pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de 

Caraguatatuba está contratando médicos clínico geral e auxiliares de enfermagem 

para vagas de admissão imediata e formação de cadastro reserva. 

Os profissionais atuarão nas equipes do programa Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), responsável pelo atendimento da comunidade nos bairros da cidade. 

Interessados devem enviar currículo somente pelo email: 

trabalheconosco@osjoaomarchesi.com.br. 

Cada equipe do ESF é composta por um médico, um enfermeiro, dois auxiliares de 

enfermagem e um agente administrativo. 
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Caraguatatuba recebe 4ª etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas 

neste domingo 

 

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

Maratonas Aquáticas, na Praia da Cocanha, 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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Dois adolescentes são apreendidos pela PM logo após roubo na Praia 

das Palmeiras 

 

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar, na noite de quarta-feira 

(11/5), logo após terem efetuado um roubo na Praia das Palmeiras, zona sul de 

Caraguatatuba. Os policiais que realizavam o patrulhamento no bairro abordaram a 

dupla que estava em uma moto sem placa.  

Durante a abordagem, a Central de Operações da Polícia Militar informou sobre o 

roubo, sendo que as características físicas dos autores eram as mesmas dos dois 

adolescentes abordados. Indagados sobre o roubo, os abordados confessaram que 

tinham roubado uma mulher no local informado. Diante dos fatos, eles foram 

levados para a delegacia, onde permaneceram à disposição da justiça. 
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Justiça condena homem a 14 anos de prisão por assassinato por 

dívida de R$ 20 em Caraguatatuba 

Vítima foi atingida por diversas vezes na cabeça com um pedaço de madeira. Na 

denúncia à Justiça, o MP apontou que o crime foi cometido por motivo fútil e de 

modo que impossibilitou a defesa da vítima. 

Um homem foi condenando em júri popular a 14 anos e três meses de prisão por 

assassinar outro homem por uma dívida de R$ 20.  

A decisão é desta terça-feira (10) e o crime aconteceu em agosto de 2018 no 

Morro do Algodão. A vítima de 33 anos foi agredida diversas vezes na cabeça com 

um pedaço de madeira depois de alegar que não tinha o dinheiro da dívida.  

Na denúncia à Justiça, o Ministério Público apontou que o crime foi cometido por 

motivo fútil e de modo que impossibilitou a defesa da vítima.  

Uma testemunha contou em depoimento à polícia que o homem agredido ficou 

ferido no chão até que moradores chamaram o Samu e ele foi socorrido para a 

UPA.  

Ele foi agredido no dia 2 e chegou a ser transferido para um hospital em São José 

dos Campos, onde morreu 17 dias depois.  

O laudo constatou que a causa da morte foi por traumatismo craniano. O autor do 

crime segue preso.  
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Ação obriga empresa a investir R$ 150 mil em programa 

socioambiental em Caraguatatuba 

 

Spectrum pagará R$ 150 mil em indenizações pelos danos potencialmente 

causados à Bacia de Santos (SP) durante pesquisa sísmica realizada em 2017 

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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Estado investirá R$ 146 milhões para melhorar condições da Rio-

Santos em Caraguatatuba 

 

O Governo do Estado, através do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) 

investirá cerca de R$ 146 milhões na melhoria da Rodovia Rio-Santos. Os 

investimentos serão feitos na nova pavimentação da rodovia em trechos situados 

em Caraguatatuba. A informação é da Secretaria de Infraestrutura e Transportes. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, chegou a falar sobre o assunto na 

manhã de ontem, quarta-feira (11), durante entrevista concedida a uma emissora 

da cidade. Segundo ele, a licitação deve sair nos próximos dias e um dos trechos 

beneficiados será o que liga Caraguatatuba até São Sebastião. 

A reivindicação é antiga. O estado de conservação da rodovia Rio-Santos tem 

gerado muitas reclamações dos usuários, principalmente, no trecho entre 

Caraguatatuba e São Sebastião. Os buracos tem provocado acidentes e danos aos 

veículos. 

A Secretaria de Infraestrutura e Transportes, informou que as obras no trecho de 

Caraguatatuba estão divididas em 3 lotes, com valor previsto de R$ 146 milhões e 

prazo de 12 meses para a conclusão dos serviços. 

Estão previstas obras entre os kms 081+970 ao 099+630, com extensão de 17,6 

kms; - do km 102+300 ao 108+000, com extensão de 5,7 kms; e, do km 

108+000m ao 112+550m, com extensão de 4,5 kms. 
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“Empreenda Já” é aposta de Caraguá para ampliar atendimento a 

MEI’s 

Espaço com multi-atendimento, inaugurado no Litoral, garante aporte para 

Microempreendedores Individuais 

 

Caraguatatuba iniciou a semana com novidades para pequenas e microempresas 

da cidade. Em parceria com o Sebrae, a cidade passa a contar com o Empreenda 

Já é uma iniciativa que tem como proposito apresentar soluções para o setor de 

forma gratuita com serviços a empreendedores em um único ambiente. 

O espaço conta com atendimento em ações como a Sala do Empreendedor, Banco 

do Povo, Programa Consórcio Empreendedor Sebrae e Sebrae, que são oferecidos 

em conjunto com a Prefeitura para fornecer comodidade, incentivo e auxiliar nas 

ações de qualificações em programas de impacto social. “Eles poderão ter todos os 

atendimentos que buscam sem precisar se deslocar para outros lugares”, destacou 

o prefeito Aguilar Junior (MDB). 

Na Sala do Empreendedor, o atendimento o suporte em processos de abertura de 

empresas, regularização, licenciamento, baixa, serviços exclusivos aos MEI’S 

(Microempreendedores Individuais. 

O Banco do Povo oferece menores taxas de juros entre as instituições financeiras 

do país, a 0,35% ao mês, e R$ 21 mil no teto de liberações, além de créditos para 

investimentos comerciais. 

O atendimento presencial é realizado no período das 9h até 16h, na avenida 

Engenheiro João Fonseca, n° 233, no Centro. Para quem não pode ser deslocar até 

a sede, o sistema remoto do Sebrae e Sala do Empreendedor podem ser acessados 



 

 
 

pelo telefone (12) 3882-3854 e no Banco do Povo pelo (12) 3183-1682. 
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Caraguatatuba tem 35% do público alvo imunizado contra gripe e 

número está abaixo do esperado 

 

A Campanha de Vacinação contra Gripe (H1N1) em Caraguatatuba atingiu até 

agora, 16.310 pessoas imunizadas, o que representa 35,34% dos públicos alvos 

imunizados, sendo idosos, profissionais da saúde, crianças de seis meses a cinco 

anos de idade, gestantes, puérperas, professores, pessoas com deficiência ou com 

comorbidades. 

A campanha segue até o dia 3 de junho e a Secretaria de Saúde do município 

destaca que o número está abaixo do esperado. Nenhum dos grupos prioritários 

atingiu a meta de 90%. Entre os idosos houve 59% de adesão; profissionais da 

saúde 52%; crianças 22%; gestantes 9% e puérperas 6%. 

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a gripe e proteger as pessoas com 

maior risco de desenvolver complicações. A vacina é segura, evita casos graves e 

óbitos por gripe. A dose protege contra as novas cepas do vírus H1N1, H3N2 e tipo 

B. 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher, reforça aos grupos prioritários a importância 

da vacinação com a chegada do período de inverno, pois é nesta época que a 

doença se espalha rapidamente. 

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 poderão ser administradas no mesmo dia. 

A imunização ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), exceto da 

Tabatinga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. É necessário levar 



 

 
 

documento com foto e a Carteira de Vacinação. Confira o endereço das unidades 

de saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2. 
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Caraguatatuba realiza Audiências Públicas para discutir sobre 

concessão de empresa para Limpeza Pública 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza de 25 a 27 de maio Audiências Públicas para 

discutir junto à população sobre a contratação de empresa para prestação de 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município, em regime 

de concessão, pelo prazo de 20 anos. 

A Audiência Pública objetiva coleta de sugestões e subsídios para instruir a 

licitação que irá contratar Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de 

concessão administrativa pela seleção de melhor técnica e preço na execução de 

serviços integrados de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, através da 

coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição final de resíduos sólidos 

gerados no município. 

Os interessados em participar das Audiências Públicas devem realizar inscrição até 

às 16h do dia 25 de maio (quarta-feira), no email: 

licitação.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br. 

Poderão participar dos debates públicos apenas aqueles participantes 

devidamente inscritos para que tirem dúvidas e exponham suas opiniões. As 

Audiências Públicas terão a duração de duas horas, podendo ser prorrogada por, 

no máximo, 30 minutos, a critério da Comissão. 

A primeira audiência será realizada no dia 25 de maio, às 17h, na EMEF Alaor 

Xavier Junqueira (Rua José Maria Ferreira dos Santos, 381 – Travessão). 

A segunda será no dia 26 de maio, às 17h, na EMEF Profª Antonia Antunes Arouca 

(Rua Itália Baffi Magni,  581 – Massaguaçu). 

mailto:licitação.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

E para encerrar os debates, na sexta-feira, dia 27 de maio, às 17h, será na EMEF 

Dr. Carlos de Almeida Rodrigues (Avenida Pernambuco, 1.101 – Indaiá). 

Mais informações no link: 

https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes. Em 

modalidade, escolher concorrência e acessar o edital nº 14/2022. 
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Agenda Cultural oferece programação variada neste fim de semana 

em Caraguatatuba 

 

Neste fim de semana, a Prefeitura, por meio da Fundacc – Fundação Educacional e 

Cultural de Caraguatatuba, oferece uma programação variada que irá agradar a 

todos os públicos com apresentação de musical infantil, Stand Up e muito Rock 

Nacional. 

A programação começa nesta sexta-feira, dia 13, às 20h, com a apresentação 

musical ‘Tributo aos Anos 80’, no auditório Maristela de Oliveira, que promete 

celebrar em grande estilo a década de ouro do rock brasileiro. 

Apresentado pela banda Radar 80, o Tributo vai além de somente proporcionar 

entretenimento, ele tem como proposta promover uma experiência única a todos 

que queiram estar presentes, através de uma verdadeira viagem de volta ao 

passado. Com intervenção teatral e exposição completa de objetos dos anos 80, o 

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

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

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

uma hora de antecedência ao início do espetáculo. 

No sábado, dia 14, o Stand Up ‘Irmã Selma’ é atração no Teatro Mario Covas (TMC). 

Com sessão às 20h, o espetáculo reúne inesquecíveis personagens criados pelo 

ator Octávio Mendes, como a Mônica Goldstein, uma apresentadora de um 

programa sensacionalista; o Ex-Gay, um cara que “mudou” de vez e a Maria 

Botânica, atriz e cantora, além da freira humorista que dá nome ao show. 



 

 
 

Os ingressos para a apresentação 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. 

Ainda no sábado, aqueles que estiverem pelo Centro poderão conferir a exposição 

‘Percurso’, do grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas, em exibição no MACC – Museu 

de Arte e Cultura de Caraguatatuba. A visitação é gratuita e pode ser feita das 12h 

às 17h. 

Dividida em três partes: ‘Projeto Tupiguarani’, ‘Sonoridade Ancestral’ e ‘Pequenos 

grandes insetos’, a exposição tem como proposta aprimorar os fazeres em 

cerâmica na cidade de Caraguatatuba 

E no domingo, dia 15, às 16h, a magia toma conta dos palcos do Teatro Mario 

Covas com a apresentação do espetáculo ‘Encanto Família Madrigal’, 

superprodução inspirada no filme ‘Encanto’, da Disney, que traz a história dos 

Madrigal, uma família que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma 

casa mágica, numa cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como 

Encanto. 

Os ingressos para a peça podem ser adquiridos antecipadamente pelo 

site www.bilheteriaexpress.com.br ou na Livraria Mar de Letras, no Caraguá Praia 

Shopping, por R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia entrada. No dia da apresentação, os 

ingressos também estarão disponíveis na bilheteria do teatro, uma hora antes do 

início da sessão. 

Serviço 

·         Show musical: Tributo aos Anos 80 

Data: 13 de maio (sexta-feira) 

Horário: 20h 

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

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro (sede Fundacc) 

•          Exposição: ‘Percurso’ – grupo Ubuntu 

Visitação: sábado das 12h às 17h 

Entrada Gratuita 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro (MACC) 

Mais informações: (12) 3883-9980 

·         Stand Up: Irmã Selma – com Octávio Mendes 

Data: 14 de maio (sábado) 

Horário: 20h 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/


 

 
 

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br | www.sympla.com.br 

Classificação 16 anos 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 

·         Musical infantil: ‘Encanto Família Madrigal 

Data: 15 de maio (domingo) 

Horário: 16h 

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br | Livraria Mar de Letras – Avenida 

Arthur da Costa Filho, 937, Centro (Caraguá Praia Shopping) 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Caraguatatuba promove edição 2022 do Caraguá Open de Futevôlei 

em agosto 

 

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

realiza nos dias 20 e 21 de agosto a edição 2022 do Caraguá Open de Futevôlei, 

uma das modalidades presentes no evento ‘Esquenta Caraguá’. 

De acordo com a pasta, as categorias para a competição de futevôlei, que recebeu 

mais de 200 atletas no último ano, será as de iniciante, amador, duplas mistas e 

open. 

As duplas já podem se inscrever  por meio do telefone (12) 98191-7258 ou (12) 

99705-0895. 
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Jovem nadador de Caraguatatuba representa cidade no Campeonato 

Brasileiro de Natação 

 

O paratleta da Secretaria de Esportes e Recreação da Prefeitura de Caraguatatuba, 

Nicolas Silvestre França, de 16 anos, disputará entre os dias 12 e 14 de maio o 

Campeonato Brasileiro de Natação Loterias Caixa. 

Nicolas estará disputando as modalidades 100m costas e 400m livres nas 

categorias absolutas. É o primeiro Campeonato Brasileiro que o atleta está 

participando e a primeira vez em que o mesmo disputa contra competidores mais 

velhos. 

O paratleta foi destaque em 2021 na natação, na etapa Paralímpica dos Jogos 

Escolares do Estado de São Paulo, quando conquistou cinco medalhas de ouro e foi 

convocado para a Seleção Brasileira Jovem de Natação. 

“Me dediquei muito para esse momento e estou preparado. Sei do nível que a 

competição exige, mas estarei dando meu melhor para representar 

Caraguatatuba”, disse. 

O técnico de Nicolas, Thiago Augusto Intrieri Norberto, que recentemente integrou a 

comissão técnicas da Seleção Brasileira de Natação Jovem Paralímpica, avalia a 

oportunidade para o competidor. “É a competição de maior nível técnico que o 

Nicolas vai participar em sua carreira. Diariamente, ele se empenha e cada vez 

mais atinge suas metas e objetivos, será um grande campeonato”, explica. 

Já para o secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo Ormindo, 

o paratleta é um exemplo para o município. “Por estar todos os dias no Centro 

Esportivo, acabo encontrando diariamente o Nicolas em seus treinamentos e vejo 

de perto seu empenho e dedicação. Caraguatatuba estará sendo bem 

representada por ele e seu técnico”, conta. 
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Caraguatatuba realiza Audiências Públicas para discutir sobre 

concessão de empresa para Limpeza Pública 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza de 25 a 27 de maio Audiências Públicas para 

discutir junto à população sobre a contratação de empresa para prestação de 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município, em regime 

de concessão, pelo prazo de 20 anos. 

A Audiência Pública objetiva coleta de sugestões e subsídios para instruir a 

licitação que irá contratar Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de 

concessão administrativa pela seleção de melhor técnica e preço na execução de 

serviços integrados de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, através da 

coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição final de resíduos sólidos 

gerados no município. 

Os interessados em participar das Audiências Públicas devem realizar inscrição até 

às 16h do dia 25 de maio (quarta-feira), no email: 

licitação.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br. 

Poderão participar dos debates públicos apenas aqueles participantes 

devidamente inscritos para que tirem dúvidas e exponham suas opiniões. As 

Audiências Públicas terão a duração de duas horas, podendo ser prorrogada por, 

no máximo, 30 minutos, a critério da Comissão. 

A primeira audiência será realizada no dia 25 de maio, às 17h, na EMEF Alaor 

Xavier Junqueira (Rua José Maria Ferreira dos Santos, 381 – Travessão). 

A segunda será no dia 26 de maio, às 17h, na EMEF Profª Antonia Antunes Arouca 

(Rua Itália Baffi Magni,  581 – Massaguaçu). 

E para encerrar os debates, na sexta-feira, dia 27 de maio, às 17h, será na EMEF 

Dr. Carlos de Almeida Rodrigues (Avenida Pernambuco, 1.101 – Indaiá). 

mailto:licita%C3%A7%C3%A3o.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Mais informações no link: 

https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes. Em 

modalidade, escolher concorrência e acessar o edital nº 14/2022. 
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Organização João Marchesi contrata médicos e auxiliares de 

enfermagem 

 

A Organização Social João Marchesi, responsável pela administração das Unidades 

de Pronto Atendimento (UPAs) e pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de 

Caraguatatuba está contratando médicos clínico geral e auxiliares de enfermagem 

para vagas de admissão imediata e formação de cadastro reserva. 

Os profissionais atuarão nas equipes do programa Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), responsável pelo atendimento da comunidade nos bairros da cidade. 

Interessados devem enviar currículo somente pelo email: 

trabalheconosco@osjoaomarchesi.com.br. 

Cada equipe do ESF é composta por um médico, um enfermeiro, dois auxiliares de 

enfermagem e um agente administrativo. 
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Agenda Cultural oferece programação variada no fim de semana 

 

Neste fim de semana, a Prefeitura, por meio da Fundacc – Fundação Educacional e 

Cultural de Caraguatatuba, oferece uma programação variada que irá agradar a 

todos os públicos com apresentação de musical infantil, Stand Up e muito Rock 

Nacional. 

A programação começa nesta sexta-feira (13), às 20h, com a apresentação musical 

‘Tributo aos Anos 80’, no auditório Maristela de Oliveira, que promete celebrar em 

grande estilo a década de ouro do rock brasileiro. 

Apresentado pela banda Radar 80, o tributo vai além de somente proporcionar 

entretenimento e ele tem como proposta promover uma experiência única a todos 

que queiram estar presentes, através de uma verdadeira viagem de volta ao 

passado. Com intervenção teatral e exposição completa de objetos dos anos 80, o 

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

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

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

uma hora de antecedência ao início do espetáculo. 

No sábado (14), o Stand Up ‘Irmã Selma’ é atração no Teatro Mario Covas (TMC). 

Com sessão às 20h, o espetáculo reúne inesquecíveis personagens criados pelo 

ator Octávio Mendes, como a Mônica Goldstein, uma apresentadora de um 

programa sensacionalista; o Ex-Gay, um cara que “mudou” de vez e a Maria 

Botânica, atriz e cantora, além da freira humorista que dá nome ao show. 

Os ingressos para a apresentação 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. 

Ainda no sábado, aqueles que estiverem pelo Centro poderão conferir a exposição 

‘Percurso’, do grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas, em exibição no MACC – Museu 



 

 
 

de Arte e Cultura de Caraguatatuba. A visitação é gratuita e pode ser feita das 12h 

às 17h. 

Dividida em três partes: ‘Projeto Tupiguarani’, ‘Sonoridade Ancestral’ e ‘Pequenos 

grandes insetos’, a exposição tem como proposta aprimorar os fazeres em 

cerâmica na cidade de Caraguatatuba 

E no domingo (15), às 16h, a magia toma conta dos palcos do Teatro Mario Covas 

com a apresentação do espetáculo ‘Encanto Família Madrigal’, superprodução 

inspirada no filme ‘Encanto’, da Disney, que traz a história dos Madrigal, uma 

família que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, 

numa cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como Encanto. 

Os ingressos para a peça podem ser adquiridos antecipadamente pelo site 

www.bilheteriaexpress.com.br ou na Livraria Mar de Letras, no Caraguá Praia 

Shopping, por R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia entrada. No dia da apresentação, os 

ingressos também estarão disponíveis na bilheteria do teatro, uma hora antes do 

início da sessão. 

Serviço 

  

 Show musical: Tributo aos Anos 80 

Data: 13 de maio (sexta-feira) 

Horário: 20h 

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

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro (sede Fundacc) 

  

 Exposição: ‘Percurso’ – grupo Ubuntu 

Visitação: sábado das 12h às 17h 

Entrada Gratuita 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro (MACC) 

Mais informações: (12) 3883-9980 

  

 Stand Up: Irmã Selma – com Octávio Mendes 

Data: 14 de maio (sábado) 

Horário: 20h 

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/


 

 
 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br | www.sympla.com.br 

Classificação 16 anos 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 

 Musical infantil: ‘Encanto Família Madrigal 

Data: 15 de maio (domingo) 

Horário: 16h 

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br | Livraria Mar de Letras – Avenida 

Arthur da Costa Filho, 937, Centro (Caraguá Praia Shopping) 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Projeto em Caraguatatuba ensina compostagem para educadores 

 

Cerca de 15 educadores da rede municipal de ensino de Caraguatatuba 

participaram na última terça-feira (10) de uma capacitação sobre compostagem 

como prática pedagógica para as escolas. A atividade foi realizada no Viveiro 

Municipal, localizado no Jardim Itaúna, região central de Caraguatatuba. 

Os participantes, entre agentes de desenvolvimento infantil e professores, já fazem 

parte do Projeto Horta Educativa. 

O objetivo deste primeiro encontro foi proporcionar aos participantes 

conhecimentos técnicos básicos sobre reciclagem de resíduos orgânicos através de 

ações de compostagem nas escolas. A intenção é oferecer uma visão geral das 

oportunidades e possibilidades de se aliar o ensino à prática da compostagem, 

orientar como fazer a separação dos resíduos orgânicos e realizar o processo de 

compostagem com o envolvimento de estudantes, além de demonstrar o papel da 

compostagem como fertilizante no cultivo de plantas e hortas na escola. 

Durante a atividade, os educadores aprenderam a montar dois tipos de 

composteiras, que podem ser facilmente reproduzidas nas escolas. 

A capacitação foi uma parceria realizada entre o setor de Projetos da Secretaria de 

Educação, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e a 

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Secretaria de Agricultura 

do Estado. O curso foi ministrado pelo engenheiro agrônomo Gilberto Figueiredo e 

pela técnica agropecuária Cláudia Viana 
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Caraguatatuba se prepara para receber 169ª Festa de Santo Antônio 

 

A 169ª Festa de Santo Antônio, padroeiro de Caraguatatuba, está confirmada para 

ser realizada entre 22 de maio a 26 de junho, em torno do tema “É viva a palavra 

quando são as obras que falam”. A programação religiosa e social do evento volta a 

ocorrer de forma presencial. 

O calendário da festividade começa com a tradicional peregrinação da imagem de 

Santo Antônio por diversos locais e capelas da cidade, seguida de carreta pelas 

ruas de diferentes bairros, no período de 22 a 27 de maio. 

Já no dia 29 de maio, será feito o fincamento do mastro, em frente ao Santuário 

Diocesano de Santo Antônio, a partir das 19h30. No mesmo local, ocorrerá a 

trezena litúrgica, de 31 de maio a 12 de junho. 

O evento também terá caminhada penitencial no dia 5 de junho. A concentração 

dos fiéis será às 8h, em frente ao Santuário, de onde o público seguirá para a 

subida do Morro Santo Antônio, e celebração de missa campal, às 10h. A imagem 

peregrina deverá retornar à igreja após sobrevoo de parapente. 

No Dia de Santo Antônio, 13 de junho, as comemorações iniciam às 8h, com missa 

pelo 3º Aniversário do Santuário, seguida da benção dos pães e do bolo de Santo 

Antônio, o “santo casamenteiro”. Haverá, ainda, o casamento comunitário e o 

esperado corte do bolo, às 11h. A agenda encerra às 18h com nova missa e 

procissão. 

O evento é realizado com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de 

Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), 

com a organização interna do Santuário Diocesano de Santo Antônio. 

Corpus Christi  

No dia 16 de junho, a comunidade católica começa enfeitar as ruas no entorno da 

Praça Cândido Mota, às 6h, para a missa e procissão de Corpus Christi, a partir das 



 

 
 

17h. As imagens reproduzidas representam símbolos bíblicos, desenhados e 

decorados manualmente, utilizando materiais como serragem, pó de café, 

tampinhas de garrafa, flores e outros. 

Festa Social 

Aos finais de semana, de 3 a 26 de junho, os fiéis poderão saborear o tradicional 

bolinho caipira, caldos quentes, quirerinha, entre outras opções gastronômicas, na 

praça de alimentação da festa. Além disso, o público poderá concorrer a diversos 

prêmios, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, três motocicletas Honda e 

dinheiro entre R$ 1.000 e R$ 5.000. Mais informações pelo telefone (12) 3881-

1422. 

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio 

Peregrinação da Imagem (22 de maio a 27 de maio) 

Fincamento do Mastro (29 de maio) 

19h30 – Santuário Diocesano de Santo Antônio 

Trezena Litúrgica (31 de maio a 12 de junho) 

Caminhada Penitencial (5 de junho) 

8h: Concentração no Santuário Diocesano de Santo Antônio 

10h: Missa Campal no Morro Santo Antônio 

Dia do Padroeiro (13 de junho) 

Santuário Diocesano de Santo Antônio 

8h: Missa, Benção dos Pães e do bolo de Santo Antônio 

11h: Casamento Comunitário 

18h: Missa e Procissão 

Corpus Christi (16 de junho) 

6h: Confecção dos tapetes decorados 

17h: Missa e Procissão 

Festa Social e ‘Show de Prêmios’ (3 a 26 de junho) 

Sexta a domingo – Sempre após a Santa Missa 
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Caraguatatuba tem 35% do público alvo imunizado contra gripe e 

número está abaixo do esperado 

 

A Campanha de Vacinação contra Gripe (H1N1) em Caraguatatuba atingiu até 

agora, 16.310 pessoas imunizadas, o que representa 35,34% dos públicos alvos 

imunizados, sendo idosos, profissionais da saúde, crianças de seis meses a cinco 

anos de idade, gestantes, puérperas, professores, pessoas com deficiência ou com 

comorbidades. 

A campanha segue até o dia 3 de junho e a Secretaria de Saúde do município 

destaca que o número está abaixo do esperado. Nenhum dos grupos prioritários 

atingiu a meta de 90%. Entre os idosos houve 59% de adesão; profissionais da 

saúde 52%; crianças 22%; gestantes 9% e puérperas 6%. 

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a gripe e proteger as pessoas com 

maior risco de desenvolver complicações. A vacina é segura, evita casos graves e 

óbitos por gripe. A dose protege contra as novas cepas do vírus H1N1, H3N2 e tipo 

B. 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher, reforça aos grupos prioritários a importância 

da vacinação com a chegada do período de inverno, pois é nesta época que a 

doença se espalha rapidamente. 

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 poderão ser administradas no mesmo dia. 

A imunização ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), exceto da 

Tabatinga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. É necessário levar 

documento com foto e a Carteira de Vacinação. Confira o endereço das unidades 

de saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2. 

 

https://tinyurl.com/mrxe47b2
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Prefeitura de Caraguatatuba abre seleção de bolsista do PEAD para 

formação de cadastro de reserva 

 

As inscrições online do processo seletivo para a formação de cadastro de reserva 

do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) da Prefeitura de 

Caraguatatuba começam na próxima segunda-feira (16), às 10h, pelo aplicativo 

Caraguatatuba 156 (disponível para download na loja do celular – Android ou IOS) 

ou no site https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. As inscrições via internet seguem 

até às 17h do dia 3 de junho (sexta-feira). 

Quem não tem acesso à internet pode se cadastrar, presencialmente, a partir do 

dia 23 de maio até o dia 3 de junho, das 9h às 15h, no Centro de Apoio ao 

Trabalhador e Empreendedor (CATE) atrás da antiga Subprefeitura do Porto 

Novo/Regional Sul), Regional Centro (Secretaria de Serviços Públicos – Sesep – 

Jardim Aruan) e Regional Norte (Massaguaçu). É necessário levar um documento 

com foto (RG e CNH) e preencher o formulário. Durante o preenchimento da ficha 

de inscrição, o candidato precisa optar se será Beneficiário Oficial de Serviços 

Leves ou de Serviços Pesados. 

O PEAD totaliza 350 vagas disponíveis e preenchidas de acordo com a necessidade 

da administração pública, em substituição aos integrantes que concluem o prazo 

legal de permanência no programa e disponibilidade orçamentária. A classificação 

envolve dois critérios: o maior número de filhos com até 15 anos e a idade dos 

candidatos, priorizando os mais velhos. 

 Os bolsistas selecionados de ambos os sexos executarão atividades de roçada 

(manual e mecânica) e limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias 

públicas, bem como a varrição de praias e manutenção de obras, coordenadas pela 

Secretaria de Serviços Públicos. 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

De acordo com o Decreto nº 1.200/2020, o beneficiário de oficial de serviços leves 

fará a varrição manual de vias públicas, ciclovias e praças; limpeza manual de 

praias; recolhimento dos resíduos de capina e roçada; manutenção e zeladoria de 

próprios públicos e outras atividades afins. Ainda conforme o decreto, o beneficiário 

oficial de serviços pesados executará capina e roçada manual, desobstrução de 

boca de lobo, roçada mecanizada, limpeza de vala, poda de árvores, assentamento 

e retirada de bloquetes, operação tapa-buracos, assentamento de tubos em valas, 

carga e descarga de diversos, entre outras atividades afins. 

Para ser inserido no PEAD, o candidato precisa ser maior de 17 anos; estar 

desempregado ou sem oportunidade de trabalho e não ser beneficiário do seguro-

desemprego, da Previdência Social pública ou privada, ou de qualquer outro 

programa municipal de apoio financeiro; possuir inscrição no Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba; aceitar os termos do PEAD, no momento 

da assinatura do termo de adesão; residir no município (comprovação após a 

convocação da apresentação de comprovante de endereço); não ter participado do 

Programa Estadual da Frente de Trabalho, com oferta de qualificação profissional 

durante o período instituído pela Lei Municipal nº 2.082/2013. 

Também não pode ter participado do Programa Municipal da Frente de Trabalho 

nos exercícios anteriores, com oferta de qualificação profissional durante o período 

instituído pela Lei Municipal nº 1.758/2009. 

Quem participa do PEAD recebe o auxílio-desemprego no valor mensal de um 

salário mínimo nacional (R$ 1.212); auxílio-alimentação no valor correspondente a 

1/3 do salário mínimo nacional vigente (R$ 404); e seguro contra acidentes 

pessoais, a ser contratado pela municipalidade. 

Mais informações pelo telefone (12) 3885-4550 ou e-mail 

servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br. O Edital de Chamamento para Inscrição 

no PEAD está disponível na Edição 792 do Diário Oficial Eletrônico do Município 

desta quinta-feira (12). 

O PEAD 

O Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego tem caráter assistencial e 

proporciona ocupação, qualificação profissional e renda para esses trabalhadores. 

A jornada é de 40 horas semanais, incluindo a realização de atividades e cursos 

profissionalizantes de, no mínimo, quatro horas por semana, para que o 

colaborador esteja apto a entrar no mercado de trabalho ao final do contrato. 

O período de duração do participante dentro do programa é de seis meses, que 

podem ser prorrogados três vezes por seis meses, até completar o limite máximo 

de dois anos. 

Vale lembrar que as vagas serão preenchidas de acordo a necessidade da 

Administração Pública e com a disponibilidade orçamentária ou em caráter de 

mailto:servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_792.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

substituição ao participante que já cumpriu com o período máximo de duração do 

programa. 

Serviço 

Inscrições (PEAD)  

Online 

Período: das 10h do dia 16 de maio às 17h do dia 3 de junho 

Na internet: Aplicativo Caraguatatuba 156 (Loja do Android e IOS) e 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

Presencial 

Período: de 23 de maio a 3 de junho 

Horário: 9h às 15h 

Locais 

Regional Centro (Secretaria de Serviços Públicos): Rua Rotary, nº 366 – Jardim 

Aruan  

Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE, atrás da antiga 

Subprefeitura do Porto Novo/Regional Sul): Avenida José Herculano, 7.495 – Porto 

Novo 

Regional Norte (Massaguaçu): Rua Mário Hermes Trigo, 04 – Massaguaçu 

Informações: (12) 3885-4550 ou e-mail servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br 
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Prefeitura de Caraguatatuba investe em mais de 20 mil luminárias 

LED e é reconhecida pelos serviços de iluminação pública 

 

Visando a qualidade de vida e segurança dos moradores de Caraguatatuba, a 

Prefeitura investe na melhoria da iluminação pública, junto à concessionária 

Caraguá Luz. Até o momento a cidade já recebeu um total de 25.459 luminárias, 

sendo 23.853 com tecnologia LED. 

O município é um dos primeiros a firmar contrato de Parceria Público-Privado (PPP) 

de iluminação pública e também um dos primeiros a substituir as lâmpadas 

convencionais pelas LED. Hoje, já se tem quase 100% dos postes com luminárias 

LED, que além de ser ecologicamente correta, garante uma maior durabilidade e 

faz com que a manutenção demore mais tempo para ocorrer. 

Todos os investimentos estão ligados à inovação, modernização e rentabilidade, ou 

seja, a preocupação com a taxa de retorno e o grau de sucesso que este 

investimento econômico trará ao município e à população. Por isso, tanto a 

Prefeitura como a Caraguá Luz trabalham com o objetivo de elaborar projetos 

pensando na expansão, operação e manutenção das instalações de postes, 

luminárias e acesso de iluminação, com responsabilidade sobre o consumo de 

energia. 

Hoje, após sete anos de concessão, a Caraguá Luz já expandiu para 4.521 

números de pontos de iluminação pública na cidade. Somente no balanço dos 

últimos seis meses foram colocados 381 novos pontos e realizada a modernização 

de 1.038 luminárias. 

Neste processo, cabe destacar as obras nas marginais da rodovia Rio-Santos (SP-

55), para o trecho de serra entre os bairros de Olaria e Massaguaçu. A redução 

média no consumo de energia no local, com as novas iluminações, foi na ordem de 

53%. 



 

 
 

Diversos bairros, da região sul à região norte, já foram atendidas pela 

concessionária. E hoje, novos projetos já são criados para abranger outros locais. 

E não apenas a colocação de novos postes é importante, mas a manutenção 

também. Neste ponto, a concessionária é reconhecida pelos trabalhos executados 

com agilidade e eficiência. 

TÁ NO ESCURO? LIGA PRA CARAGUÁ LUZ 

Embora os postes das vias e logradouros sejam da empresa EDP, os braços e 

luminárias são do município e estão sob concessão da Caraguá Luz. Com isso, o 

0800 para a troca de lâmpada pode ser acionado 24h, todos os dias, para a 

manutenção. 

Os canais são o telefone 0800 774 1777 e o Whatsapp (12) 98200-0331. 

Para quem não tem poste na rua, pode fazer o pedido através do aplicativo da 

Central 156 (Android e IOS). 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre seleção de bolsista do PEAD para 

formação de cadastro de reserva 

 

As inscrições online do processo seletivo para a formação de cadastro de reserva 

do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) da Prefeitura de 

Caraguatatuba começam na próxima segunda-feira (16), às 10h, pelo aplicativo 

Caraguatatuba 156 (disponível para download na loja do celular – Android ou IOS) 

ou no site https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. As inscrições via internet seguem 

até às 17h do dia 3 de junho (sexta-feira). 

Quem não tem acesso à internet pode se cadastrar, presencialmente, a partir do 

dia 23 de maio até o dia 3 de junho, das 9h às 15h, no Centro de Apoio ao 

Trabalhador e Empreendedor (CATE) atrás da antiga Subprefeitura do Porto 

Novo/Regional Sul), Regional Centro (Secretaria de Serviços Públicos – Sesep – 

Jardim Aruan) e Regional Norte (Massaguaçu). É necessário levar um documento 

com foto (RG e CNH) e preencher o formulário. Durante o preenchimento da ficha 

de inscrição, o candidato precisa optar se será Beneficiário Oficial de Serviços 

Leves ou de Serviços Pesados. 

O PEAD totaliza 350 vagas disponíveis e preenchidas de acordo com a necessidade 

da administração pública, em substituição aos integrantes que concluem o prazo 

legal de permanência no programa e disponibilidade orçamentária. A classificação 

envolve dois critérios: o maior número de filhos com até 15 anos e a idade dos 

candidatos, priorizando os mais velhos. 

Os bolsistas selecionados de ambos os sexos executarão atividades de roçada 

(manual e mecânica) e limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias 

públicas, bem como a varrição de praias e manutenção de obras, coordenadas pela 

Secretaria de Serviços Públicos. 

De acordo com o Decreto nº 1.200/2020, o beneficiário de oficial de serviços leves 

fará a varrição manual de vias públicas, ciclovias e praças; limpeza manual de 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

praias; recolhimento dos resíduos de capina e roçada; manutenção e zeladoria de 

próprios públicos e outras atividades afins. Ainda conforme o decreto, o beneficiário 

oficial de serviços pesados executará capina e roçada manual, desobstrução de 

boca de lobo, roçada mecanizada, limpeza de vala, poda de árvores, assentamento 

e retirada de bloquetes, operação tapa-buracos, assentamento de tubos em valas, 

carga e descarga de diversos, entre outras atividades afins. 

Para ser inserido no PEAD, o candidato precisa ser maior de 17 anos; estar 

desempregado ou sem oportunidade de trabalho e não ser beneficiário do seguro-

desemprego, da Previdência Social pública ou privada, ou de qualquer outro 

programa municipal de apoio financeiro; possuir inscrição no Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba; aceitar os termos do PEAD, no momento 

da assinatura do termo de adesão; residir no município (comprovação após a 

convocação da apresentação de comprovante de endereço); não ter participado do 

Programa Estadual da Frente de Trabalho, com oferta de qualificação profissional 

durante o período instituído pela Lei Municipal nº 2.082/2013. 

Também não pode ter participado do Programa Municipal da Frente de Trabalho 

nos exercícios anteriores, com oferta de qualificação profissional durante o período 

instituído pela Lei Municipal nº 1.758/2009. 

Quem participa do PEAD recebe o auxílio-desemprego no valor mensal de um 

salário mínimo nacional (R$ 1.212); auxílio-alimentação no valor correspondente a 

1/3 do salário mínimo nacional vigente (R$ 404); e seguro contra acidentes 

pessoais, a ser contratado pela municipalidade. 

Mais informações pelo telefone (12) 3885-4550 ou e-

mail servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br. O Edital de Chamamento para 

Inscrição no PEAD está disponível na Edição 792 do Diário Oficial Eletrônico do 

Município desta quinta-feira (12). 

O PEAD 

O Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego tem caráter assistencial e 

proporciona ocupação, qualificação profissional e renda para esses trabalhadores. 

A jornada é de 40 horas semanais, incluindo a realização de atividades e cursos 

profissionalizantes de, no mínimo, quatro horas por semana, para que o 

colaborador esteja apto a entrar no mercado de trabalho ao final do contrato. 

O período de duração do participante dentro do programa é de seis meses, que 

podem ser prorrogados três vezes por seis meses, até completar o limite máximo 

de dois anos. 

Vale lembrar que as vagas serão preenchidas de acordo a necessidade da 

Administração Pública e com a disponibilidade orçamentária ou em caráter de 

substituição ao participante que já cumpriu com o período máximo de duração do 

programa. 

mailto:servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_792.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

Serviço 

Inscrições (PEAD) 

Online 

Período: das 10h do dia 16 de maio às 17h do dia 3 de junho 

Na internet: Aplicativo Caraguatatuba 156 (Loja do Android e IOS) 

e https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

Presencial 

Período: de 23 de maio a 3 de junho 

Horário: 9h às 15h 

Locais 

Regional Centro (Secretaria de Serviços Públicos): Rua Rotary, nº 366 – Jardim 

Aruan 

Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE, atrás da antiga 

Subprefeitura do Porto Novo/Regional Sul): Avenida José Herculano, 7.495 – Porto 

Novo 

Regional Norte (Massaguaçu): Rua Mário Hermes Trigo, 04 – Massaguaçu 

Informações: (12) 3885-4550 ou e-mail servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br 
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Inscrições abertas para ‘Tenda de Artesanato, Artes Plásticas e Arte 

Variedades’ no 23º Festival do Camarão 

 

Estão abertas as inscrições para o credenciamento exclusivo de artistas e artesãos 

de Caraguatatuba que queiram expor seus trabalhos na ‘Tenda de Artesanato, 

Artes Plásticas e Arte Variedades’ no 23º Festival do Camarão, que será realizado 

de 15 a 24 de julho, na Praça da Cultura, no Centro. 

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 

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


 

 
 

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

válida a última enviada. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/11/05/2022/edital-no-0092022-chamamento-publico-para-artesaos-e-artistas-23a-festival-do-camarao
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/11/05/2022/edital-no-0092022-chamamento-publico-para-artesaos-e-artistas-23a-festival-do-camarao
https://fundacc.sp.gov.br/tendas-festival-do-camarao-2022
https://fundacc.sp.gov.br/tendas-festival-do-camarao-2022
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Caraguatatuba realiza Audiências Públicas para discutir sobre 

concessão de empresa para Limpeza Pública 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza de 25 a 27 de maio Audiências Públicas para 

discutir junto à população sobre a contratação de empresa para prestação de 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município, em regime 

de concessão, pelo prazo de 20 anos. 

A Audiência Pública objetiva coleta de sugestões e subsídios para instruir a 

licitação que irá contratar Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de 

concessão administrativa pela seleção de melhor técnica e preço na execução de 

serviços integrados de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, através da 

coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição final de resíduos sólidos 

gerados no município. 

Os interessados em participar das Audiências Públicas devem realizar inscrição até 

às 16h do dia 25 de maio (quarta-feira), no 

email: licitação.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br. 

Poderão participar dos debates públicos apenas aqueles participantes 

devidamente inscritos para que tirem dúvidas e exponham suas opiniões. As 

Audiências Públicas terão a duração de duas horas, podendo ser prorrogada por, 

no máximo, 30 minutos, a critério da Comissão. 

A primeira audiência será realizada no dia 25 de maio, às 17h, na EMEF Alaor 

Xavier Junqueira (Rua José Maria Ferreira dos Santos, 381 – Travessão). 

A segunda será no dia 26 de maio, às 17h, na EMEF Profª Antonia Antunes Arouca 

(Rua Itália Baffi Magni,  581 – Massaguaçu). 

E para encerrar os debates, na sexta-feira, dia 27 de maio, às 17h, será na EMEF 

Dr. Carlos de Almeida Rodrigues (Avenida Pernambuco, 1.101 – Indaiá). 

mailto:licita%C3%A7%C3%A3o.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Mais informações no 

link: https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes. 

Em modalidade, escolher concorrência e acessar o edital nº 14/2022. 
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Organização João Marchesi contrata médicos e auxiliares de 

enfermagem 

 

A Organização Social João Marchesi, responsável pela administração das Unidades 

de Pronto Atendimento (UPAs) e pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de 

Caraguatatuba está contratando médicos clínico geral e auxiliares de enfermagem 

para vagas de admissão imediata e formação de cadastro reserva. 

Os profissionais atuarão nas equipes do programa Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), responsável pelo atendimento da comunidade nos bairros da cidade. 

Interessados devem enviar currículo somente pelo 

email: trabalheconosco@osjoaomarchesi.com.br. 

Cada equipe do ESF é composta por um médico, um enfermeiro, dois auxiliares de 

enfermagem e um agente administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trabalheconosco@osjoaomarchesi.com.br


 

 
 

Clipping de Notícias: 12/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Agenda Cultural oferece programação variada no fim de semana 

 

Neste fim de semana, a Prefeitura, por meio da Fundacc – Fundação Educacional e 

Cultural de Caraguatatuba, oferece uma programação variada que irá agradar a 

todos os públicos com apresentação de musical infantil, Stand Up e muito Rock 

Nacional. 

A programação começa nesta sexta-feira (13), às 20h, com a apresentação musical 

‘Tributo aos Anos 80’, no auditório Maristela de Oliveira, que promete celebrar em 

grande estilo a década de ouro do rock brasileiro. 

Apresentado pela banda Radar 80, o tributo vai além de somente proporcionar 

entretenimento e ele tem como proposta promover uma experiência única a todos 

que queiram estar presentes, através de uma verdadeira viagem de volta ao 

passado. Com intervenção teatral e exposição completa de objetos dos anos 80, o 

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

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

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

uma hora de antecedência ao início do espetáculo. 

No sábado (14), o Stand Up ‘Irmã Selma’ é atração no Teatro Mario Covas (TMC). 

Com sessão às 20h, o espetáculo reúne inesquecíveis personagens criados pelo 

ator Octávio Mendes, como a Mônica Goldstein, uma apresentadora de um 

programa sensacionalista; o Ex-Gay, um cara que “mudou” de vez e a Maria 

Botânica, atriz e cantora, além da freira humorista que dá nome ao show. 

Os ingressos para a apresentação 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. 

Ainda no sábado, aqueles que estiverem pelo Centro poderão conferir a exposição 

‘Percurso’, do grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas, em exibição no MACC – Museu 



 

 
 

de Arte e Cultura de Caraguatatuba. A visitação é gratuita e pode ser feita das 12h 

às 17h. 

Dividida em três partes: ‘Projeto Tupiguarani’, ‘Sonoridade Ancestral’ e ‘Pequenos 

grandes insetos’, a exposição tem como proposta aprimorar os fazeres em 

cerâmica na cidade de Caraguatatuba 

E no domingo (15), às 16h, a magia toma conta dos palcos do Teatro Mario Covas 

com a apresentação do espetáculo ‘Encanto Família Madrigal’, superprodução 

inspirada no filme ‘Encanto’, da Disney, que traz a história dos Madrigal, uma 

família que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, 

numa cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como Encanto. 

Os ingressos para a peça podem ser adquiridos antecipadamente pelo 

site www.bilheteriaexpress.com.br ou na Livraria Mar de Letras, no Caraguá Praia 

Shopping, por R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia entrada. No dia da apresentação, os 

ingressos também estarão disponíveis na bilheteria do teatro, uma hora antes do 

início da sessão. 

Serviço 

  

 Show musical: Tributo aos Anos 80 

Data: 13 de maio (sexta-feira) 

Horário: 20h 

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

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro (sede Fundacc) 

  

 Exposição: ‘Percurso’ – grupo Ubuntu 

Visitação: sábado das 12h às 17h 

Entrada Gratuita 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro (MACC) 

Mais informações: (12) 3883-9980 

  

 Stand Up: Irmã Selma – com Octávio Mendes 

Data: 14 de maio (sábado) 

Horário: 20h 

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/


 

 
 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br | www.sympla.com.br 

Classificação 16 anos 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 

 Musical infantil: ‘Encanto Família Madrigal 

Data: 15 de maio (domingo) 

Horário: 16h 

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br | Livraria Mar de Letras – Avenida 

Arthur da Costa Filho, 937, Centro (Caraguá Praia Shopping) 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Projeto em Caraguatatuba ensina compostagem para educadores 

 

Cerca de 15 educadores da rede municipal de ensino de Caraguatatuba 

participaram na última terça-feira (10) de uma capacitação sobre compostagem 

como prática pedagógica para as escolas. A atividade foi realizada no Viveiro 

Municipal, localizado no Jardim Itaúna, região central de Caraguatatuba. 

Os participantes, entre agentes de desenvolvimento infantil e professores, já fazem 

parte do Projeto Horta Educativa. 

O objetivo deste primeiro encontro foi proporcionar aos participantes 

conhecimentos técnicos básicos sobre reciclagem de resíduos orgânicos através de 

ações de compostagem nas escolas. A intenção é oferecer uma visão geral das 

oportunidades e possibilidades de se aliar o ensino à prática da compostagem, 

orientar como fazer a separação dos resíduos orgânicos e realizar o processo de 

compostagem com o envolvimento de estudantes, além de demonstrar o papel da 

compostagem como fertilizante no cultivo de plantas e hortas na escola. 

Durante a atividade, os educadores aprenderam a montar dois tipos de 

composteiras, que podem ser facilmente reproduzidas nas escolas. 

A capacitação foi uma parceria realizada entre o setor de Projetos da Secretaria de 

Educação, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e a 

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Secretaria de Agricultura 

do Estado. O curso foi ministrado pelo engenheiro agrônomo Gilberto Figueiredo e 

pela técnica agropecuária Cláudia Viana 
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Caraguatatuba promove edição 2022 do Caraguá Open de Futevôlei 

em agosto 

 

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

realiza nos dias 20 e 21 de agosto a edição 2022 do Caraguá Open de Futevôlei, 

uma das modalidades presentes no evento ‘Esquenta Caraguá’. 

De acordo com a pasta, as categorias para a competição de futevôlei, que recebeu 

mais de 200 atletas no último ano, será as de iniciante, amador, duplas mistas e 

open. 

As duplas já podem se inscrever  por meio do telefone (12) 98191-7258 ou (12) 

99705-0895. 
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Jovem nadador de Caraguatatuba representa cidade no Campeonato 

Brasileiro de Natação 

 

O paratleta da Secretaria de Esportes e Recreação da Prefeitura de Caraguatatuba, 

Nicolas Silvestre França, de 16 anos, disputará entre os dias 12 e 14 de maio o 

Campeonato Brasileiro de Natação Loterias Caixa. 

Nicolas estará disputando as modalidades 100m costas e 400m livres nas 

categorias absolutas. É o primeiro Campeonato Brasileiro que o atleta está 

participando e a primeira vez em que o mesmo disputa contra competidores mais 

velhos. 

O paratleta foi destaque em 2021 na natação, na etapa Paralímpica dos Jogos 

Escolares do Estado de São Paulo, quando conquistou cinco medalhas de ouro e foi 

convocado para a Seleção Brasileira Jovem de Natação. 

“Me dediquei muito para esse momento e estou preparado. Sei do nível que a 

competição exige, mas estarei dando meu melhor para representar 

Caraguatatuba”, disse. 

O técnico de Nicolas, Thiago Augusto Intrieri Norberto, que recentemente integrou a 

comissão técnicas da Seleção Brasileira de Natação Jovem Paralímpica, avalia a 

oportunidade para o competidor. “É a competição de maior nível técnico que o 

Nicolas vai participar em sua carreira. Diariamente, ele se empenha e cada vez 

mais atinge suas metas e objetivos, será um grande campeonato”, explica. 

Já para o secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo Ormindo, 

o paratleta é um exemplo para o município. “Por estar todos os dias no Centro 

Esportivo, acabo encontrando diariamente o Nicolas em seus treinamentos e vejo 

de perto seu empenho e dedicação. Caraguatatuba estará sendo bem 

representada por ele e seu técnico”, conta. 
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Caraguatatuba se prepara para receber 169ª Festa de Santo Antônio 

 

A 169ª Festa de Santo Antônio, padroeiro de Caraguatatuba, está confirmada para 

ser realizada entre 22 de maio a 26 de junho, em torno do tema “É viva a palavra 

quando são as obras que falam”. A programação religiosa e social do evento volta a 

ocorrer de forma presencial. 

O calendário da festividade começa com a tradicional peregrinação da imagem de 

Santo Antônio por diversos locais e capelas da cidade, seguida de carreta pelas 

ruas de diferentes bairros, no período de 22 a 27 de maio. 

Já no dia 29 de maio, será feito o fincamento do mastro, em frente ao Santuário 

Diocesano de Santo Antônio, a partir das 19h30. No mesmo local, ocorrerá a 

trezena litúrgica, de 31 de maio a 12 de junho. 

O evento também terá caminhada penitencial no dia 5 de junho. A concentração 

dos fiéis será às 8h, em frente ao Santuário, de onde o público seguirá para a 

subida do Morro Santo Antônio, e celebração de missa campal, às 10h. A imagem 

peregrina deverá retornar à igreja após sobrevoo de parapente. 

No Dia de Santo Antônio, 13 de junho, as comemorações iniciam às 8h, com missa 

pelo 3º Aniversário do Santuário, seguida da benção dos pães e do bolo de Santo 

Antônio, o “santo casamenteiro”. Haverá, ainda, o casamento comunitário e o 

esperado corte do bolo, às 11h. A agenda encerra às 18h com nova missa e 

procissão. 

O evento é realizado com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de 

Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), 

com a organização interna do Santuário Diocesano de Santo Antônio. 

Corpus Christi  



 

 
 

No dia 16 de junho, a comunidade católica começa enfeitar as ruas no entorno da 

Praça Cândido Mota, às 6h, para a missa e procissão de Corpus Christi, a partir das 

17h. As imagens reproduzidas representam símbolos bíblicos, desenhados e 

decorados manualmente, utilizando materiais como serragem, pó de café, 

tampinhas de garrafa, flores e outros. 

Festa Social 

Aos finais de semana, de 3 a 26 de junho, os fiéis poderão saborear o tradicional 

bolinho caipira, caldos quentes, quirerinha, entre outras opções gastronômicas, na 

praça de alimentação da festa. Além disso, o público poderá concorrer a diversos 

prêmios, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, três motocicletas Honda e 

dinheiro entre R$ 1.000 e R$ 5.000. Mais informações pelo telefone (12) 3881-

1422. 

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio 

Peregrinação da Imagem (22 de maio a 27 de maio) 

Fincamento do Mastro (29 de maio) 

19h30 – Santuário Diocesano de Santo Antônio 

Trezena Litúrgica (31 de maio a 12 de junho) 

Caminhada Penitencial (5 de junho) 

8h: Concentração no Santuário Diocesano de Santo Antônio 

10h: Missa Campal no Morro Santo Antônio 

Dia do Padroeiro (13 de junho) 

Santuário Diocesano de Santo Antônio 

8h: Missa, Benção dos Pães e do bolo de Santo Antônio 

11h: Casamento Comunitário 

18h: Missa e Procissão 

Corpus Christi (16 de junho) 

6h: Confecção dos tapetes decorados 

17h: Missa e Procissão 

Festa Social e ‘Show de Prêmios’ (3 a 26 de junho) 

Sexta a domingo – Sempre após a Santa Missa 
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Caraguatatuba tem 35% do público alvo imunizado contra gripe e 

número está abaixo do esperado 

 

A Campanha de Vacinação contra Gripe (H1N1) em Caraguatatuba atingiu até 

agora, 16.310 pessoas imunizadas, o que representa 35,34% dos públicos alvos 

imunizados, sendo idosos, profissionais da saúde, crianças de seis meses a cinco 

anos de idade, gestantes, puérperas, professores, pessoas com deficiência ou com 

comorbidades. 

A campanha segue até o dia 3 de junho e a Secretaria de Saúde do município 

destaca que o número está abaixo do esperado. Nenhum dos grupos prioritários 

atingiu a meta de 90%. Entre os idosos houve 59% de adesão; profissionais da 

saúde 52%; crianças 22%; gestantes 9% e puérperas 6%. 

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a gripe e proteger as pessoas com 

maior risco de desenvolver complicações. A vacina é segura, evita casos graves e 

óbitos por gripe. A dose protege contra as novas cepas do vírus H1N1, H3N2 e tipo 

B. 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher, reforça aos grupos prioritários a importância 

da vacinação com a chegada do período de inverno, pois é nesta época que a 

doença se espalha rapidamente. 

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 poderão ser administradas no mesmo dia. 

A imunização ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), exceto da 

Tabatinga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. É necessário levar 

documento com foto e a Carteira de Vacinação. Confira o endereço das unidades 

de saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2. 

https://tinyurl.com/mrxe47b2
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Prefeitura de Caraguatatuba investe em mais de 20 mil luminárias 

LED e é reconhecida pelos serviços de iluminação pública 

 

Visando a qualidade de vida e segurança dos moradores de Caraguatatuba, a 

Prefeitura investe na melhoria da iluminação pública, junto à concessionária 

Caraguá Luz. Até o momento a cidade já recebeu um total de 25.459 luminárias, 

sendo 23.853 com tecnologia LED. 

O município é um dos primeiros a firmar contrato de Parceria Público-Privado (PPP) 

de iluminação pública e também um dos primeiros a substituir as lâmpadas 

convencionais pelas LED. Hoje, já se tem quase 100% dos postes com luminárias 

LED, que além de ser ecologicamente correta, garante uma maior durabilidade e 

faz com que a manutenção demore mais tempo para ocorrer. 

Todos os investimentos estão ligados à inovação, modernização e rentabilidade, ou 

seja, a preocupação com a taxa de retorno e o grau de sucesso que este 

investimento econômico trará ao município e à população. Por isso, tanto a 

Prefeitura como a Caraguá Luz trabalham com o objetivo de elaborar projetos 

pensando na expansão, operação e manutenção das instalações de postes, 

luminárias e acesso de iluminação, com responsabilidade sobre o consumo de 

energia. 

Hoje, após sete anos de concessão, a Caraguá Luz já expandiu para 4.521 

números de pontos de iluminação pública na cidade. Somente no balanço dos 

últimos seis meses foram colocados 381 novos pontos e realizada a modernização 

de 1.038 luminárias. 

Neste processo, cabe destacar as obras nas marginais da rodovia Rio-Santos (SP-

55), para o trecho de serra entre os bairros de Olaria e Massaguaçu. A redução 

média no consumo de energia no local, com as novas iluminações, foi na ordem de 

53%. 



 

 
 

Diversos bairros, da região sul à região norte, já foram atendidas pela 

concessionária. E hoje, novos projetos já são criados para abranger outros locais. 

E não apenas a colocação de novos postes é importante, mas a manutenção 

também. Neste ponto, a concessionária é reconhecida pelos trabalhos executados 

com agilidade e eficiência. 

TÁ NO ESCURO? LIGA PRA CARAGUÁ LUZ 

Embora os postes das vias e logradouros sejam da empresa EDP, os braços e 

luminárias são do município e estão sob concessão da Caraguá Luz. Com isso, o 

0800 para a troca de lâmpada pode ser acionado 24h, todos os dias, para a 

manutenção. 

Os canais são o telefone 0800 774 1777 e o Whatsapp (12) 98200-0331. 

Para quem não tem poste na rua, pode fazer o pedido através do aplicativo da 

Central 156 (Android e IOS). 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre seleção de bolsista do PEAD para 

formação de cadastro de reserva 

 

As inscrições online do processo seletivo para a formação de cadastro de reserva 

do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) da Prefeitura de 

Caraguatatuba começam na próxima segunda-feira (16), às 10h, pelo aplicativo 

Caraguatatuba 156 (disponível para download na loja do celular – Android ou IOS) 

ou no site https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. As inscrições via internet seguem 

até às 17h do dia 3 de junho (sexta-feira). 

Quem não tem acesso à internet pode se cadastrar, presencialmente, a partir do 

dia 23 de maio até o dia 3 de junho, das 9h às 15h, no Centro de Apoio ao 

Trabalhador e Empreendedor (CATE) atrás da antiga Subprefeitura do Porto 

Novo/Regional Sul), Regional Centro (Secretaria de Serviços Públicos – Sesep – 

Jardim Aruan) e Regional Norte (Massaguaçu). É necessário levar um documento 

com foto (RG e CNH) e preencher o formulário. Durante o preenchimento da ficha 

de inscrição, o candidato precisa optar se será Beneficiário Oficial de Serviços 

Leves ou de Serviços Pesados. 

O PEAD totaliza 350 vagas disponíveis e preenchidas de acordo com a necessidade 

da administração pública, em substituição aos integrantes que concluem o prazo 

legal de permanência no programa e disponibilidade orçamentária. A classificação 

envolve dois critérios: o maior número de filhos com até 15 anos e a idade dos 

candidatos, priorizando os mais velhos. 

Os bolsistas selecionados de ambos os sexos executarão atividades de roçada 

(manual e mecânica) e limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias 

públicas, bem como a varrição de praias e manutenção de obras, coordenadas pela 

Secretaria de Serviços Públicos. 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

De acordo com o Decreto nº 1.200/2020, o beneficiário de oficial de serviços leves 

fará a varrição manual de vias públicas, ciclovias e praças; limpeza manual de 

praias; recolhimento dos resíduos de capina e roçada; manutenção e zeladoria de 

próprios públicos e outras atividades afins. Ainda conforme o decreto, o beneficiário 

oficial de serviços pesados executará capina e roçada manual, desobstrução de 

boca de lobo, roçada mecanizada, limpeza de vala, poda de árvores, assentamento 

e retirada de bloquetes, operação tapa-buracos, assentamento de tubos em valas, 

carga e descarga de diversos, entre outras atividades afins. 

Para ser inserido no PEAD, o candidato precisa ser maior de 17 anos; estar 

desempregado ou sem oportunidade de trabalho e não ser beneficiário do seguro-

desemprego, da Previdência Social pública ou privada, ou de qualquer outro 

programa municipal de apoio financeiro; possuir inscrição no Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba; aceitar os termos do PEAD, no momento 

da assinatura do termo de adesão; residir no município (comprovação após a 

convocação da apresentação de comprovante de endereço); não ter participado do 

Programa Estadual da Frente de Trabalho, com oferta de qualificação profissional 

durante o período instituído pela Lei Municipal nº 2.082/2013. 

Também não pode ter participado do Programa Municipal da Frente de Trabalho 

nos exercícios anteriores, com oferta de qualificação profissional durante o período 

instituído pela Lei Municipal nº 1.758/2009. 

Quem participa do PEAD recebe o auxílio-desemprego no valor mensal de um 

salário mínimo nacional (R$ 1.212); auxílio-alimentação no valor correspondente a 

1/3 do salário mínimo nacional vigente (R$ 404); e seguro contra acidentes 

pessoais, a ser contratado pela municipalidade. 

Mais informações pelo telefone (12) 3885-4550 ou e-

mail servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br. O Edital de Chamamento para 

Inscrição no PEAD está disponível na Edição 792 do Diário Oficial Eletrônico do 

Município desta quinta-feira (12). 

O PEAD 

O Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego tem caráter assistencial e 

proporciona ocupação, qualificação profissional e renda para esses trabalhadores. 

A jornada é de 40 horas semanais, incluindo a realização de atividades e cursos 

profissionalizantes de, no mínimo, quatro horas por semana, para que o 

colaborador esteja apto a entrar no mercado de trabalho ao final do contrato. 

O período de duração do participante dentro do programa é de seis meses, que 

podem ser prorrogados três vezes por seis meses, até completar o limite máximo 

de dois anos. 

Vale lembrar que as vagas serão preenchidas de acordo a necessidade da 

Administração Pública e com a disponibilidade orçamentária ou em caráter de 

mailto:servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_792.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

substituição ao participante que já cumpriu com o período máximo de duração do 

programa. 

Serviço 

Inscrições (PEAD) 

Online 

Período: das 10h do dia 16 de maio às 17h do dia 3 de junho 

Na internet: Aplicativo Caraguatatuba 156 (Loja do Android e IOS) 

e https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

Presencial 

Período: de 23 de maio a 3 de junho 

Horário: 9h às 15h 

Locais 

Regional Centro (Secretaria de Serviços Públicos): Rua Rotary, nº 366 – Jardim 

Aruan 

Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE, atrás da antiga 

Subprefeitura do Porto Novo/Regional Sul): Avenida José Herculano, 7.495 – Porto 

Novo 

Regional Norte (Massaguaçu): Rua Mário Hermes Trigo, 04 – Massaguaçu 

Informações: (12) 3885-4550 ou e-mail servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
mailto:servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br
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Cachorro em situação de maus-tratos é resgatado por Polícia 

Ambiental e CCZ de Caraguatatuba 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. 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 12/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Vale 

 

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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Caraguatatuba divulga Calendário de Eventos 2022 com mais de 70 

atrações até o final do ano 

 

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 

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


 

 
 

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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Organização João Marchesi abre contratação de médicos e auxiliares 

de enfermagem em Caraguatatuba 

Os profissionais atuarão nas equipes do programa ESF (Estratégia de Saúde da 

Família) 

 

A Organização Social João Marchesi, responsável pela administração das UPAs 

(Unidades de Pronto Atendimento) e pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de 

Caraguatatuba está realizando a contratação de médicos clínico geral e auxiliares 

de enfermagem para vagas de admissão imediata e formação de cadastro reserva. 

Os profissionais atuarão nas equipes do programa ESF (Estratégia de Saúde da 

Família), responsável pelo atendimento da comunidade nos bairros da cidade. 

Os interessados devem enviar o currículo pelo 

email: trabalheconosco@osjoaomarchesi.com.br 

Segundo a organização, cada equipe do ESF é composta por um médico, um 

enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e um agente administrativo. 
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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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Caraguatatuba divulga Calendário de Eventos 2022 com mais de 70 

atrações até o final do ano 

 

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 

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


 

 
 

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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Organização João Marchesi contrata médicos e auxiliares de 

enfermagem 

 

A Organização Social João Marchesi, responsável pela administração das Unidades 

de Pronto Atendimento (UPAs) e pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de 

Caraguatatuba está contratando médicos clínico geral e auxiliares de enfermagem 

para vagas de admissão imediata e formação de cadastro reserva. 

Os profissionais atuarão nas equipes do programa Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), responsável pelo atendimento da comunidade nos bairros da cidade. 

Interessados devem enviar currículo somente pelo 

email: trabalheconosco@osjoaomarchesi.com.br. 

Cada equipe do ESF é composta por um médico, um enfermeiro, dois auxiliares de 

enfermagem e um agente administrativo. 
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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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Caraguatatuba divulga Calendário de Eventos 2022 com mais de 70 

atrações até o final do ano 

 

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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Organização João Marchesi contrata médicos e auxiliares de 

enfermagem 

 

A Organização Social João Marchesi, responsável pela administração das Unidades 

de Pronto Atendimento (UPAs) e pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de 

Caraguatatuba está contratando médicos clínico geral e auxiliares de enfermagem 

para vagas de admissão imediata e formação de cadastro reserva. 

Os profissionais atuarão nas equipes do programa Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), responsável pelo atendimento da comunidade nos bairros da cidade. 

Interessados devem enviar currículo somente pelo 

email: trabalheconosco@osjoaomarchesi.com.br. 

Cada equipe do ESF é composta por um médico, um enfermeiro, dois auxiliares de 

enfermagem e um agente administrativo. 
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Caraguatatuba recebe a 4ª Etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas 

 

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. 
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Caraguatatuba tem 35% do público alvo imunizado contra gripe e 

número está abaixo do esperado 

 

A Campanha de Vacinação contra Gripe (H1N1) em Caraguatatuba atingiu até 

agora, 16.310 pessoas imunizadas, o que representa 35,34% dos públicos alvos 

imunizados, sendo idosos, profissionais da saúde, crianças de seis meses a cinco 

anos de idade, gestantes, puérperas, professores, pessoas com deficiência ou com 

comorbidades. 

A campanha segue até o dia 3 de junho e a Secretaria de Saúde do município 

destaca que o número está abaixo do esperado. Nenhum dos grupos prioritários 

atingiu a meta de 90%. Entre os idosos houve 59% de adesão; profissionais da 

saúde 52%; crianças 22%; gestantes 9% e puérperas 6%. 

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a gripe e proteger as pessoas com 

maior risco de desenvolver complicações. A vacina é segura, evita casos graves e 

óbitos por gripe. A dose protege contra as novas cepas do vírus H1N1, H3N2 e tipo 

B. 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher, reforça aos grupos prioritários a importância 

da vacinação com a chegada do período de inverno, pois é nesta época que a 

doença se espalha rapidamente. 

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 poderão ser administradas no mesmo dia. 

A imunização ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), exceto da 

Tabatinga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. É necessário levar 

documento com foto e a Carteira de Vacinação. 
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Caraguatatuba se prepara para receber 169ª Festa de Santo Antônio 

 

A 169ª Festa de Santo Antônio, padroeiro de Caraguatatuba, está confirmada para 

ser realizada entre 22 de maio a 26 de junho, em torno do tema “É viva a palavra 

quando são as obras que falam”. 

A programação religiosa e social do evento volta a ocorrer de forma presencial. 

O calendário da festividade começa com a tradicional peregrinação da imagem de 

Santo Antônio por diversos locais e capelas da cidade, seguida de carreta pelas 

ruas de diferentes bairros, no período de 22 a 27 de maio. 

Já no dia 29 de maio, será feito o fincamento do mastro, em frente ao Santuário 

Diocesano de Santo Antônio, a partir das 19h30. No mesmo local, ocorrerá a 

trezena litúrgica, de 31 de maio a 12 de junho. 

O evento também terá caminhada penitencial no dia 5 de junho. A concentração 

dos fiéis será às 8h, em frente ao Santuário, de onde o público seguirá para a 

subida do Morro Santo Antônio, e celebração de missa campal, às 10h. A imagem 

peregrina deverá retornar à igreja após sobrevoo de parapente. 

No Dia de Santo Antônio, 13 de junho, as comemorações iniciam às 8h, com missa 

pelo 3º Aniversário do Santuário, seguida da benção dos pães e do bolo de Santo 

Antônio, o “santo casamenteiro”. 

Haverá, ainda, o casamento comunitário e o esperado corte do bolo, às 11h. A 

agenda encerra às 18h com nova missa e procissão. 

O evento é realizado com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de 

Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), 

com a organização interna do Santuário Diocesano de Santo Antônio. 



 

 
 

Corpus Christi  

No dia 16 de junho, a comunidade católica começa enfeitar as ruas no entorno da 

Praça Cândido Mota, às 6h, para a missa e procissão de Corpus Christi, a partir das 

17h. As imagens reproduzidas representam símbolos bíblicos, desenhados e 

decorados manualmente, utilizando materiais como serragem, pó de café, 

tampinhas de garrafa, flores e outros. 

Festa Social 

Aos finais de semana, de 3 a 26 de junho, os fiéis poderão saborear o tradicional 

bolinho caipira, caldos quentes, quirerinha, entre outras opções gastronômicas, na 

praça de alimentação da festa. Além disso, o público poderá concorrer a diversos 

prêmios, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, três motocicletas Honda e 

dinheiro entre R$ 1.000 e R$ 5.000. Mais informações pelo telefone (12) 3881-

1422. 

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio 

Peregrinação da Imagem (22 de maio a 27 de maio) 

Fincamento do Mastro (29 de maio) 

19h30 – Santuário Diocesano de Santo Antônio 

Trezena Litúrgica (31 de maio a 12 de junho) 

Caminhada Penitencial (5 de junho) 

8h: Concentração no Santuário Diocesano de Santo Antônio 

10h: Missa Campal no Morro Santo Antônio 

Dia do Padroeiro (13 de junho) 

Santuário Diocesano de Santo Antônio 

8h: Missa, Benção dos Pães e do bolo de Santo Antônio 

11h: Casamento Comunitário 

18h: Missa e Procissão 

Corpus Christi (16 de junho) 

6h: Confecção dos tapetes decorados 

17h: Missa e Procissão 

Festa Social e ‘Show de Prêmios’ (3 a 26 de junho) 

Sexta a domingo – Sempre após a Santa Missa 
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PM apreende dupla de adolescentes por roubo em Caraguatatuba 

 

O 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior informou nesta quinta-feira (12), que 

apreendeu dois adolescentes infratores no bairro Pegorelli, região sul de 

Caraguatatuba, na última quarta-feira. A ocorrência foi registrada por volta das 22h, 

de acordo com a PM após o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) soar o 

alarme sobre um roubo contra pedestres no bairro Praia das Palmeiras. 

Os adolescentes foram flagrados em uma motocicleta sem placa. Ao serem 

parados pela PM eles confessaram que haviam roubado uma mulher no local 

informado. A dupla de infratores foi levada à delegacia, aguardando decisão da 

Justiça. 

De acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática 

do ato infracional, a autoridade competente pode aplicar diversas medidas 

socioeducativas, entre elas a realização de serviços comunitários e a internação 

em estabelecimentos educacionais. 

Apesar de não serem presos, os especialistas dizem que menores infratores são 

punidos sim no Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 

1990, representou na época um avanço na defesa das crianças e adolescentes, 

mas os especialistas divergem sobre sua eficácia na atualidade e dizem existir 

falhas graves que precisam ser corrigidas urgentemente. 
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Yara: talento sub 13 do Força Jovem FC 

 

No treino de quinta feira, 12 de maio, das categorias de base do Força Jovem FC, 

sob o comando do prof. Naldo Avelino na Arena "Toca do Gato", a reportagem do 

blog CaraguaSports fez uma breve entrevista com o sr. José Rodrigues, pai da 

jogadora Yara de 13 anos. 

José Rodrigues, cidadão caiçara,  morador a 17 anos no Morro do Algodão, na 

região sul, conta que a filha Yara desde a tenra idade demonstrou vocação para 

jogar futebol. 

José Rodrigues: "Desde pequena Yara já jogava futebol na rua de casa. Ela virou a 

"Rainha" porque os garotos vinham chama- la para jogar". 

Contando que sempre acompanha os passos da filha, o sr. José Rodrigues cita seus 

filhos gêmeos Matheus e Moisés. 

José Rodrigues: "Os gêmeos começaram a jogar e pararam logo enquanto Yara não 

parou". 

Em outro ponto da conversa o sr José Rodrigues reconhece que o futebol até 

mesmo o feminino está bastante concorrido. 

José Rodrigues: "É preciso incentivar porque ela tem força de vontade, ela quer 

chegar lá, por isso meu apoio é fundamental". 

Falando a reportagem o prof Naldo Avelino comenta que a presença de Yara no sub 

13 foi uma grande surpresa. 



 

 
 

Prof. Naldo Avelino: "Quando ela chegou aqui no primeiro dia já foi possível 

perceber que é uma jogadora que tem capacidade, tem aptidão, e se quiser poderá 

ir longe com seu futebol". 

Na avaliação do prof. Naldo Avelino, a  garota Yara tem talento, tem força de 

vontade. 

Prof. Naldo Avelino: "O futuro só depende dela agora". 

Dentro do campo na avaliação do prof. Naldo Avelino, a zagueira Yara é bem 

versátil. 

Naldo Avelino: "Tanto na zaga quanto na lateral direita, ela foi super bem". 

A principal característica demonstrada por Yara, na visão do prof. Naldo Avelino, é a 

velocidade. 

Prof. Naldo Avelino: "Quando ela bota a bola na frente não tem quem pegue, e 

outro fator importante é a coordenação motora e sua habilidade. 

Yara é uma garota de 13 anos com bom condicionamento físico. 

Prof. Naldo Avelino: "Ela é acima da média". 

Na sua função de pai o sr. José Rodrigues faz tudo para estar ao lado da filha 

orientando, incentivando e apoiando. 

José Rodrigues: "Incentivo e também pego no pé dela". 

Aluna da 8° série da escola Profa. Maria Ester das Neves Dutra Damásio (Morro do 

Algodão) a garota Yara Rodrigues dos Santos é destaque  nas categorias de base 

sub 13 do Força Jovem FC. 

Yara que é zagueira chama atenção por sua dedicação e habilidade tanto no 

sistema defensivo quanto nas jogadas onde há oportunidade de ir para o ataque. 

Tem ótima performance física que lhe permite sair jogando de trás e tocar a bola 

com segurança até o campo adversário com velocidade, técnica e determinação. 

Para a reportagem do blog CaraguaSports, a jovem Yara conta que começou a jogar 

futebol por influência dos seus irmãos. 

De acordo com seu projeto de valorização das escolinhas de futebol o Força Jovem 

FC abre espaço para a revelação de talentos do futebol feminino da região do 

Golfinhos, Morro do Algodão, Palmeiras e demais comunidades do lado sul da 

cidade. 

O futebol feminino é uma modalidade esportiva que vem ganhando muito destaque 

no Brasil e no mundo nos últimos anos.  



 

 
 

Para Renato Carioca, presidente do Força Jovem FC, o projeto tem pela frente o 

compromisso de valorizar e dar oportunidade às meninas que estão revelando 

interesse pelo futebol. 

Transcorreu no dia 9 de maio, segunda feira, o aniversário do presidente do Força 

Jovem FC, Renato Carioca. 

A família Força Jovem FC composta por diretores, jogadores e torcedores deseja ao 

aniversariante muita saúde e muitos anos de vida. 
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20 MIL LUMINÁRIAS LED – Prefeitura de Caraguatatuba faz 

investimento em iluminação pública 

 

Visando a qualidade de vida e segurança dos moradores de Caraguatatuba, a 

Prefeitura investe na melhoria da iluminação pública, junto à concessionária 

Caraguá Luz. Até o momento a cidade já recebeu um total de 25.459 luminárias, 

sendo 23.853 com tecnologia LED. 

O município é um dos primeiros a firmar contrato de Parceria Público-Privado (PPP) 

de iluminação pública e também um dos primeiros a substituir as lâmpadas 

convencionais pelas LED. Hoje, já se tem quase 100% dos postes com luminárias 

LED, que além de ser ecologicamente correta, garante uma maior durabilidade e 

faz com que a manutenção demore mais tempo para ocorrer. 

Todos os investimentos estão ligados à inovação, modernização e rentabilidade, ou 

seja, a preocupação com a taxa de retorno e o grau de sucesso que este 

investimento econômico trará ao município e à população. Por isso, tanto a 

Prefeitura como a Caraguá Luz trabalham com o objetivo de elaborar projetos 

pensando na expansão, operação e manutenção das instalações de postes, 

luminárias e acesso de iluminação, com responsabilidade sobre o consumo de 

energia. 

Hoje, após sete anos de concessão, a Caraguá Luz já expandiu para 4.521 

números de pontos de iluminação pública na cidade. Somente no balanço dos 

últimos seis meses foram colocados 381 novos pontos e realizada a modernização 

de 1.038 luminárias. 

Neste processo, cabe destacar as obras nas marginais da rodovia Rio-Santos (SP-

55), para o trecho de serra entre os bairros de Olaria e Massaguaçu. A redução 

média no consumo de energia no local, com as novas iluminações, foi na ordem de 

53%. 



 

 
 

Diversos bairros, da região sul à região norte, já foram atendidas pela 

concessionária. E hoje, novos projetos já são criados para abranger outros locais. 

E não apenas a colocação de novos postes é importante, mas a manutenção 

também. Neste ponto, a concessionária é reconhecida pelos trabalhos executados 

com agilidade e eficiência. 

TÁ NO ESCURO? LIGA PRA CARAGUÁ LUZ 

Embora os postes das vias e logradouros sejam da empresa EDP, os braços e 

luminárias são do município e estão sob concessão da Caraguá Luz. Com isso, o 

0800 para a troca de lâmpada pode ser acionado 24h, todos os dias, para a 

manutenção. 

Os canais são o telefone 0800 774 1777 e o Whatsapp (12) 98200-0331. 

Para quem não tem poste na rua, pode fazer o pedido através do aplicativo da 

Central 156 (Android e IOS). 
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