
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sábado, Domingo e Segunda-Feira, 14, 15 e 16 de Maio de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Processo seletivo do programa ‘Bolsista PEAD’ de Caraguá inicia na próxima 

segunda (16) 

 

Caraguatatuba 

Com número de imunizados abaixo do esperado, Secretaria de Saúde de Caraguá 

reforça campanha contra gripe 

 

Caraguatatuba 

Bicho-preguiça é resgatado em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

‘Operação Mão de Aço’ Sete pessoas presas e drogas apreendidas em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe diversos eventos esportivos neste final de semana, confira a 

programação 

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe o musical infantil ‘Encanto Família Madrigal’ neste 

domingo (15) 

 

Caraguatatuba 

Roda de Conversa em comemoração da 20ª Semana Nacional de Museus será no 

dia 20 de maio 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá convoca mais 24 aprovados em concurso público de 2018 

 

Caraguatatuba 

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

cadastro de reserva 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/economia-2/processo-seletivo-do-programa-bolsista-pead-de-caragua-inicia-na-proxima-segunda-16/
https://www.tamoiosnews.com.br/economia-2/processo-seletivo-do-programa-bolsista-pead-de-caragua-inicia-na-proxima-segunda-16/
https://www.tamoiosnews.com.br/saude/com-numero-de-imunizados-abaixo-do-esperado-secretaria-de-saude-de-caragua-reforca-campanha-contra-gripe/
https://www.tamoiosnews.com.br/saude/com-numero-de-imunizados-abaixo-do-esperado-secretaria-de-saude-de-caragua-reforca-campanha-contra-gripe/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/bicho-preguica-e-resgatado-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/operacao-mao-de-aco-sete-pessoas-presas-e-drogas-apreendidas-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/operacao-mao-de-aco-sete-pessoas-presas-e-drogas-apreendidas-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-diversos-eventos-esportivos-neste-final-de-semana-confira-a-programacao/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-diversos-eventos-esportivos-neste-final-de-semana-confira-a-programacao/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/teatro-mario-covas-recebe-o-musical-infantil-encanto-familia-madrigal-neste-domingo-15/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/teatro-mario-covas-recebe-o-musical-infantil-encanto-familia-madrigal-neste-domingo-15/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/roda-de-conversa-em-comemoracao-a-20a-semana-nacional-de-museus-sera-no-dia-20-de-maio/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/roda-de-conversa-em-comemoracao-a-20a-semana-nacional-de-museus-sera-no-dia-20-de-maio/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19680/prefeitura-de-caragua-convoca-mais-24-aprovados-em-concurso-publico-de-2018
https://radarlitoral.com.br/noticias/19684/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-selecao-de-bolsista-do-pead-para-formacao-de-cadastro-de-reserva
https://radarlitoral.com.br/noticias/19684/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-selecao-de-bolsista-do-pead-para-formacao-de-cadastro-de-reserva


 

 
 

Caraguatatuba 

Força Tática da PM apreende mais de mil porções de cocaína e prende homem por 

tráfico na zona sul de Caraguá 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

MACC promove Roda de Conversa durante 20ª Semana Nacional de Museus 

 

Caraguatatuba 

PM distribui mais de 100 novas viaturas para batalhões da Baixada e 

Caraguatatuba 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Bicho-preguiça aparece em quintal de casa em Caraguatatuba 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Júri condena homem a 14 anos por matar mecânico por dívida de R$ 20,00 em 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

"Gerentes do tráfico" no Porto Novo são presos pela PM  

 

Caraguatatuba 

PM e representantes do MP e Prefeitura discutem combate a criminalidade em 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Crime bárbaro da década de 70 inspira espetáculo teatral apresentado em 

Caraguatatuba e Ubatuba  

 

Caraguatatuba 

Ressaca derruba quiosque do Serjão na praia da Mococa  

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Bicho-preguiça aparece em quintal de casa em Caraguatatuba 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Operação ‘Mão de Aço’: PM prende criminosos por tráfico de drogas e roubo em 

https://radarlitoral.com.br/noticias/19685/forca-tatica-da-pm-apreende-mais-de-mil-porcoes-de-cocaina-e-prende-homem-por-trafico-na-zona-sul-de-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/19685/forca-tatica-da-pm-apreende-mais-de-mil-porcoes-de-cocaina-e-prende-homem-por-trafico-na-zona-sul-de-caragua
https://www.portalr3.com.br/2022/05/macc-promove-roda-de-conversa-durante-20a-semana-nacional-de-museus/
https://www.portalr3.com.br/2022/05/pm-distribui-mais-de-100-novas-viaturas-para-batalhoes-da-baixada-e-caraguatatuba/
https://www.portalr3.com.br/2022/05/pm-distribui-mais-de-100-novas-viaturas-para-batalhoes-da-baixada-e-caraguatatuba/
https://novaimprensa.com/2022/05/bicho-preguica-caraguatatuba.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/justica-de-caraguatatuba-condena-homem.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/justica-de-caraguatatuba-condena-homem.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/gerentes-do-trafico-no-porto-novo-sao.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/pm-e-representantes-do-mp-e-prefeitura.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/pm-e-representantes-do-mp-e-prefeitura.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/crime-barbaro-da-decada-de-70-inspira.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/crime-barbaro-da-decada-de-70-inspira.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/ressaca-derruba-quiosque-do-serjao-na.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2022-05-13/bicho-preguica-aparece-em-quintal-de-casa-em-caraguatatuba.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/operac-o-m-o-de-aco-pm-prende-criminosos-por-trafico-de-drogas-e-roubo-em-caraguatatuba-sp-1.384924


 

 
 

Caraguatatuba (SP)  

 

Caraguatatuba 

Polícia Ambiental resgata bicho-preguiça em Caraguatatuba (SP)  

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

MACC promove Roda de Conversa durante 20ª Semana Nacional de Museus  

 

Caraguatatuba 

TMC recebe espetáculo gratuito ‘Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui 

está’  

 

Caraguatatuba 

Maratona aquática, campeonato de pesca e manobras radicais são atrações neste 

final de semana em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Deputado Federal Marco Bertaiolli anuncia emenda de R$ 1milhão para Hospital 

Público Veterinário em Caraguatatuba  

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Maratona aquática, campeonato de pesca e manobras radicais são atrações neste 

final de semana em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Maio Laranja: Cras Sul de Caraguatatuba apresenta peça teatral sobre combate ao 

abuso infantil  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recolhe quase 87 mil bitucas de cigarro e reduz a contaminação ao 

meio ambiente  

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba recebe mais de 190 litros de doação de leite  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba faz 85ª chamada de aprovados do concurso de 2018  

 

Caraguatatuba 

Prática esportiva em Caraguatatuba contribui no desenvolvimento e inclusão de 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/policia-ambiental-resgata-bicho-preguica-em-caraguatatuba-sp-1.384926
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/13/macc-promove-roda-de-conversa-durante-20a-semana-nacional-de-museus/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/13/tmc-recebe-espetaculo-gratuito-talvez-isso-nao-seja-totalmente-preciso-mas-aqui-esta/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/13/tmc-recebe-espetaculo-gratuito-talvez-isso-nao-seja-totalmente-preciso-mas-aqui-esta/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/13/maratona-aquatica-campeonato-de-pesca-e-manobras-radicais-sao-atracoes-neste-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/13/maratona-aquatica-campeonato-de-pesca-e-manobras-radicais-sao-atracoes-neste-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/14/deputado-federal-marco-bertaiolli-anuncia-emenda-de-r-1milhao-para-hospital-publico-veterinario-ao-lado-dos-vereadores-marcos-kinkas-e-tato-aguilar/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/14/deputado-federal-marco-bertaiolli-anuncia-emenda-de-r-1milhao-para-hospital-publico-veterinario-ao-lado-dos-vereadores-marcos-kinkas-e-tato-aguilar/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/maratona-aquatica-campeonato-de-pesca-e-manobras-radicais-sao-atracoes-neste-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/maratona-aquatica-campeonato-de-pesca-e-manobras-radicais-sao-atracoes-neste-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/maio-laranja-cras-sul-de-caraguatatuba-apresenta-peca-teatral-sobre-combate-ao-abuso-infantil/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/maio-laranja-cras-sul-de-caraguatatuba-apresenta-peca-teatral-sobre-combate-ao-abuso-infantil/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/caraguatatuba-recolhe-quase-87-mil-bitucas-de-cigarro-e-reduz-a-contaminacao-ao-meio-ambiente/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/caraguatatuba-recolhe-quase-87-mil-bitucas-de-cigarro-e-reduz-a-contaminacao-ao-meio-ambiente/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/fundo-social-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-190-litros-de-doacao-de-leite/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/prefeitura-de-caraguatatuba-faz-85a-chamada-de-aprovados-do-concurso-de-2018/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/pratica-esportiva-em-caraguatatuba-contribui-no-desenvolvimento-e-inclusao-de-autistas/


 

 
 

autistas  

 

Caraguatatuba 

Mais 16 bolsistas do PEAD são chamados para atuar na limpeza urbana de 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

‘Bairro a Bairro’: Confira a programação da próxima semana em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

MACC promove Roda de Conversa durante 20ª Semana Nacional de Museus  

 

Caraguatatuba 

TMC recebe espetáculo gratuito ‘Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui 

está’  

 

Caraguatatuba 

Quarto módulo do Curso de Apicultura amplia conhecimentos sobre produção de 

abelhas rainhas  

 

Caraguatatuba 

Com o tema ‘Ser cuidado em liberdade é um direito’, Caraguatatuba reforça a 

importância da Luta Antimanicomial  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recolhe quase 87 mil bitucas de cigarro e reduz a contaminação ao 

meio ambiente 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Maratona aquática, campeonato de pesca e manobras radicais são atrações neste 

final de semana em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Maio Laranja: Cras Sul de Caraguatatuba apresenta peça teatral sobre combate ao 

abuso infantil 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recolhe quase 87 mil bitucas de cigarro e reduz a contaminação ao 

meio ambiente 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/mais-16-bolsistas-do-pead-sao-chamados-para-atuar-na-limpeza-urbana-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/mais-16-bolsistas-do-pead-sao-chamados-para-atuar-na-limpeza-urbana-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/bairro-a-bairro-confira-a-programacao-da-proxima-semana-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/macc-promove-roda-de-conversa-durante-20a-semana-nacional-de-museus/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/tmc-recebe-espetaculo-gratuito-talvez-isso-nao-seja-totalmente-preciso-mas-aqui-esta/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/tmc-recebe-espetaculo-gratuito-talvez-isso-nao-seja-totalmente-preciso-mas-aqui-esta/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/quarto-modulo-do-curso-de-apicultura-amplia-conhecimentos-sobre-producao-de-abelhas-rainhas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/quarto-modulo-do-curso-de-apicultura-amplia-conhecimentos-sobre-producao-de-abelhas-rainhas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/com-o-tema-ser-cuidado-em-liberdade-e-um-direito-caraguatatuba-reforca-a-importancia-da-luta-antimanicomial/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/13/com-o-tema-ser-cuidado-em-liberdade-e-um-direito-caraguatatuba-reforca-a-importancia-da-luta-antimanicomial/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-recolhe-quase-87-mil-bitucas-de-cigarro-e-reduz-a-contaminacao-ao-meio-ambiente/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-recolhe-quase-87-mil-bitucas-de-cigarro-e-reduz-a-contaminacao-ao-meio-ambiente/
https://falacaragua.com.br/2022/05/maratona-aquatica-campeonato-de-pesca-e-manobras-radicais-sao-atracoes-neste-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/maratona-aquatica-campeonato-de-pesca-e-manobras-radicais-sao-atracoes-neste-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/maio-laranja-cras-sul-de-caraguatatuba-apresenta-peca-teatral-sobre-combate-ao-abuso-infantil/
https://falacaragua.com.br/2022/05/maio-laranja-cras-sul-de-caraguatatuba-apresenta-peca-teatral-sobre-combate-ao-abuso-infantil/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-recolhe-quase-87-mil-bitucas-de-cigarro-e-reduz-a-contaminacao-ao-meio-ambiente/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-recolhe-quase-87-mil-bitucas-de-cigarro-e-reduz-a-contaminacao-ao-meio-ambiente/


 

 
 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba recebe mais de 190 litros de doação de leite 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba faz 85ª chamada de aprovados do concurso de 2018 

 

Caraguatatuba 

Prática esportiva em Caraguatatuba contribui no desenvolvimento e inclusão de 

autistas 

 

Caraguatatuba 

Mais 16 bolsistas do PEAD são chamados para atuar na limpeza urbana de 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

TMC recebe espetáculo gratuito ‘Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui 

está’ 

 

Caraguatatuba 

MACC promove Roda de Conversa durante 20ª Semana Nacional de Museus 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Encontro de amigos mostra que o Litoral Norte está em boas mãos 

 

Caraguatatuba 

Dia de ‘Quem cuida de mim’ é sucesso em escola municipal do Massaguaçu 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

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

cadastro de reserva  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba se prepara para receber 169ª Festa de Santo Antônio  

 

Caraguatatuba 

Polícia Militar realiza “Operação Mão de Aço” para combater criminalidade em 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Homem que matou por dívida de R$ 20 em Caraguatatuba é condenado a 14 anos 

https://falacaragua.com.br/2022/05/fundo-social-de-caraguatatuba-recebe-mais-de-190-litros-de-doacao-de-leite/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-faz-85a-chamada-de-aprovados-do-concurso-de-2018/
https://falacaragua.com.br/2022/05/pratica-esportiva-em-caraguatatuba-contribui-no-desenvolvimento-e-inclusao-de-autistas/
https://falacaragua.com.br/2022/05/pratica-esportiva-em-caraguatatuba-contribui-no-desenvolvimento-e-inclusao-de-autistas/
https://falacaragua.com.br/2022/05/mais-16-bolsistas-do-pead-sao-chamados-para-atuar-na-limpeza-urbana-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/mais-16-bolsistas-do-pead-sao-chamados-para-atuar-na-limpeza-urbana-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/tmc-recebe-espetaculo-gratuito-talvez-isso-nao-seja-totalmente-preciso-mas-aqui-esta/
https://falacaragua.com.br/2022/05/tmc-recebe-espetaculo-gratuito-talvez-isso-nao-seja-totalmente-preciso-mas-aqui-esta/
https://falacaragua.com.br/2022/05/macc-promove-roda-de-conversa-durante-20a-semana-nacional-de-museus/
http://massaguanews.com.br/2022/05/encontro-de-amigos-mostra-que-o-litoral-norte-esta-em-boas-maos/
http://massaguanews.com.br/2022/05/dia-de-quem-cuida-de-mim-e-sucesso-em-escola-municipal-do-massaguacu/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/13/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-selecao-de-bolsista-do-pead-para-formacao-de-cadastro-de-reserva/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/13/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-selecao-de-bolsista-do-pead-para-formacao-de-cadastro-de-reserva/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/13/caraguatatuba-se-prepara-para-receber-169a-festa-de-santo-antonio/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/13/policia-militar-realiza-operacao-mao-de-aco-para-combater-criminalidade-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/13/policia-militar-realiza-operacao-mao-de-aco-para-combater-criminalidade-em-caraguatatuba/
05_16%20-%20Fique%20por%20dentro%20de%20tudo%20o%20que%20acontece%20em%20Caraguá%20e%20que%20foi%20publicado%20hoje%20na%20mídia.docx


 

 
 

de prisão  

 

Caraguatatuba 

Prática esportiva em Caraguatatuba contribui no desenvolvimento e inclusão de 

autistas  

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Número de imunizados contra gripe em Caraguatatuba está abaixo do esperado 

pela Prefeitura 

 

Caraguatatuba 

Mais de 86 mil bitucas de cigarro foram recolhidas em Caraguatatuba entre junho 

de 2021 e abril de 2022 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba vai lançar na quarta-feira o programa “Caraguá em Obras’ 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Polícia Ambiental resgata bicho-preguiça em quintal de casa em Caraguatatuba 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

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

cadastro de reserva 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba se prepara para receber 169ª Festa de Santo Antônio 

 

Caraguatatuba 

Polícia Militar realiza “Operação Mão de Aço” para combater criminalidade em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Homem que matou por dívida de R$ 20 em Caraguatatuba é condenado a 14 anos 

de prisão 

 

Caraguatatuba 

Prática esportiva em Caraguatatuba contribui no desenvolvimento e inclusão de 

autistas 

 

https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/16/pratica-esportiva-em-caraguatatuba-contribui-no-desenvolvimento-e-inclusao-de-autistas/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/16/pratica-esportiva-em-caraguatatuba-contribui-no-desenvolvimento-e-inclusao-de-autistas/
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https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/policia-ambiental-resgata-bicho-preguica-em-quintal-de-casa-em-caraguatatuba-16511423
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https://litoraldefato.com.br/2022/05/13/policia-militar-realiza-operacao-mao-de-aco-para-combater-criminalidade-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/14/homem-que-matou-por-divida-de-r-20-em-caraguatatuba-e-condenado-a-14-anos-de-prisao/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/14/homem-que-matou-por-divida-de-r-20-em-caraguatatuba-e-condenado-a-14-anos-de-prisao/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/16/pratica-esportiva-em-caraguatatuba-contribui-no-desenvolvimento-e-inclusao-de-autistas/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/16/pratica-esportiva-em-caraguatatuba-contribui-no-desenvolvimento-e-inclusao-de-autistas/
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‘Operação Mão de Aço’ Sete pessoas presas e drogas apreendidas em 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

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

Palmeiras em Caraguatatuba  

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

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

cadastro de reserva 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba se prepara para receber 169ª Festa de Santo Antônio 
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Polícia Militar realiza “Operação Mão de Aço” para combater criminalidade em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Homem que matou por dívida de R$ 20 em Caraguatatuba é condenado a 14 anos 

de prisão 
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Prática esportiva em Caraguatatuba contribui no desenvolvimento e inclusão de 

autistas 

 

LN21 

Caraguatatuba 

Polícia Ambiental resgata Preguiça que estava no quintal de uma casa em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

PM distribui mais de 100 novas viaturas para batalhões da Baixada e 

Caraguatatuba 

 

Notícias da Praia 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba promove audiências públicas para contratar empresa 

de limpeza urbana 

 

https://agazetarm.com.br/2022/05/operacao-mao-de-aco-sete-pessoas-presas-e-drogas-apreendidas-em-caraguatatuba/
https://agazetarm.com.br/2022/05/operacao-mao-de-aco-sete-pessoas-presas-e-drogas-apreendidas-em-caraguatatuba/
https://agazetarm.com.br/2022/05/dois-adolescentes-sao-apreendidos-pela-pm-logo-apos-roubo-na-praia-das-palmeiras-em-caraguatatuba/
https://agazetarm.com.br/2022/05/dois-adolescentes-sao-apreendidos-pela-pm-logo-apos-roubo-na-praia-das-palmeiras-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/13/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-selecao-de-bolsista-do-pead-para-formacao-de-cadastro-de-reserva/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/13/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-selecao-de-bolsista-do-pead-para-formacao-de-cadastro-de-reserva/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/13/caraguatatuba-se-prepara-para-receber-169a-festa-de-santo-antonio/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/13/policia-militar-realiza-operacao-mao-de-aco-para-combater-criminalidade-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/13/policia-militar-realiza-operacao-mao-de-aco-para-combater-criminalidade-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/14/homem-que-matou-por-divida-de-r-20-em-caraguatatuba-e-condenado-a-14-anos-de-prisao/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/14/homem-que-matou-por-divida-de-r-20-em-caraguatatuba-e-condenado-a-14-anos-de-prisao/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/16/pratica-esportiva-em-caraguatatuba-contribui-no-desenvolvimento-e-inclusao-de-autistas/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/16/pratica-esportiva-em-caraguatatuba-contribui-no-desenvolvimento-e-inclusao-de-autistas/
https://ln21.com.br/policia-ambiental-resgata-preguica-que-estava-no-quintal-de-uma-casa-em-caraguatatuba/
https://ln21.com.br/policia-ambiental-resgata-preguica-que-estava-no-quintal-de-uma-casa-em-caraguatatuba/
https://ln21.com.br/pm-distribui-mais-de-100-novas-viaturas-para-batalhoes-da-baixada-e-caraguatatuba/
https://ln21.com.br/pm-distribui-mais-de-100-novas-viaturas-para-batalhoes-da-baixada-e-caraguatatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/13/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-audiencias-publicas-para-contratar-empresa-de-limpeza-urbana/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/13/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-audiencias-publicas-para-contratar-empresa-de-limpeza-urbana/
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Justiça de Caraguatatuba condena homem a 14 anos por matar mecânico por 

dívida de R$ 20,00 
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Crime bárbaro da década de 70 inspira espetáculo teatral apresentado em 
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Caraguatatuba 

Para coibir roubos, furtos e homicídios Operação da Polícia Militar fecha “lojinha” 

do tráfico no Porto Novo  
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PM prende traficante no bairro Sumaré em Caraguatatuba  
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Júri Popular condena homem que matou por R$ 20  
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‘Bairro a Bairro’: Confira a programação da próxima semana em Caraguatatuba 
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Maus-tratos a animais em Caraguatatuba 
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Balanço Geral Vale 

Aguilar Júnior participa do Balanço Geral Vale 

 

 

 

https://noticiasdaspraias.com/2022/05/13/justica-de-caraguatatuba-condena-homem-a-14-anos-por-matar-outro-por-divida-de-r-2000/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/13/justica-de-caraguatatuba-condena-homem-a-14-anos-por-matar-outro-por-divida-de-r-2000/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/15/crime-barbaro-da-decada-de-70-inspira-espetaculo-teatral-apresentado-em-caraguatatuba-e-ubatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/15/crime-barbaro-da-decada-de-70-inspira-espetaculo-teatral-apresentado-em-caraguatatuba-e-ubatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/15/caraguatatuba-abre-inscricoes-para-o-caragua-open-de-futevolei-2022/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/15/ressaca-destroi-quiosque-na-mococa-em-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/05/13/para-coibir-ros-furtos-e-homicidios-operacao-da-policia-militar-fecha-lojinha-do-trafico-no-porto-novo/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/05/13/para-coibir-ros-furtos-e-homicidios-operacao-da-policia-militar-fecha-lojinha-do-trafico-no-porto-novo/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/05/13/pm-prende-traante-no-bairro-sumare-em-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/05/16/juri-popular-cona-em-que-matou-por-r-20-ha-14-anos-de-prisao/
https://suzano.tv/2022/05/15/bairro-a-bairro-confira-a-programacao-da-proxima-semana-em-caraguatatuba/
mailto:https://caraguasports.blogspot.com/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/caraguatatuba-pratica-esportiva-contribui-no-desenvolvimento-e-inclusao-de-autistas/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/caraguatatuba-pratica-esportiva-contribui-no-desenvolvimento-e-inclusao-de-autistas/
https://globoplay.globo.com/v/10578619/
https://recordtv.r7.com/record-tv-litoral-e-vale/balanco-geral-vale/videos/aguilar-junior-participa-do-balanco-geral-vale-13052022
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Processo seletivo do programa ‘Bolsista PEAD’ de Caraguá inicia na 

próxima segunda (16) 

 

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. 

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


 

 
 

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 

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). 

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 das 09h às 15h 

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/wp-content/uploads/2022/05/Edital_792.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Com número de imunizados abaixo do esperado, Secretaria de Saúde 

de Caraguá reforça campanha contra gripe 

 

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 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 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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Bicho-preguiça é resgatado em Caraguatatuba 

 

Na manhã de hoje (13/5), Policiais Ambientais deslocaram-se até o bairro 

Massaguaçu após solicitação de uma moradora informando que havia um bicho-

preguiça no quintal de sua residência. 

Utilizando técnica de manejo e captura de animais silvestres os policiais ambientais 

conseguiram resgatar o animal que estava sem ferimentos, com boas condições de 

saúde e após restituíram em seu habitat. 

Apesar da aparência de boazinha, ao sentirem-se ameaçadas esses animais 

oferecem grandes riscos devido às suas longas garras, que é utilizada para subir 

nas árvores e como defesa. 

A Polícia Militar Ambiental orienta que seja acionada para realizar a captura 

adequada dos animais silvestres, evitando lesões em quem possa tentar realizar a 

captura e preservando a integridade física do animal. 

Denúncias podem ser feitas através dos telefones 190 e (12) 3886-2200 da 

Polícia Militar Ambiental de Caraguatatuba. 
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‘Operação Mão de Aço’ Sete pessoas presas e drogas apreendidas em 

Caraguatatuba 

 

Na tarde desta quinta-feira, equipes da Força Tática do 20º Batalhão de Polícia 

Militar do Interior percorreram diversos bairros de Caraguatatuba, durante a 

Operação Mão de Aço, visando impedir roubos, furtos e homicídios na cidade. 

No bairro Sumaré, em local já conhecido como ponto de venda de drogas, um 

indivíduo, abordado com uma pochete contendo cocaína, maconha e crack e mais 

R$168 em dinheiro, confessou a venda e onde estava o restante das drogas. Ele foi 

preso em flagrante. 

No Massaguaçu, uma equipe da Força Tática identificou uma moto próxima a um 

bar suspeita de participar de um roubo no posto de combustíveis Shell. Dois 

rapazes que estavam no interior do estabelecimento comercial foram abordados e 

confessaram o assalto. Com eles foi encontrado um simulacro de pistola, e 

R$168,00 em dinheiro. Os criminosos foram recolhidos à cadeia pública. 

Já no bairro Porto Novo, várias pessoas fugiram ao avistarem a viatura. Na 

perseguição os policiais conseguiram abordar uma delas que estava com uma 

certa quantidade de drogas e ainda informou onde seria a casa de outros três 

gerentes do tráfico local. Em vistoria às residências foram apreendidas diversas 

porções de maconha e crack, R$77 e uma balança de precisão. Os quatro foram 

encaminhados à delegacia. 
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Caraguatatuba recebe diversos eventos esportivos neste final de 

semana, confira a programação 

 

Caraguatatuba conta com atrações esportivas para todos os tipos e gostos neste 

final de semana 

Hoje (14) e domingo (15), o município recebe a 2ª Etapa do Campeonato Paulista 

de Pesca e Lançamento 2022 na Praia do Massaguaçu; a 4ª etapa do Circuito de 

Maratonas Aquáticas, na Praia da Cocanha; e mais uma edição do Arena Freestyle 

Show, na Praça de Eventos do Porto Novo. 

Os eventos contam com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das 

Secretarias de Esportes e Recreação e Turismo. 

Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 

No sábado e domingo, na Praia do Massaguaçu, na região norte de Caraguatatuba, 

o município recebe a 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 

2022. O evento, realizado pela Federação Paulista de Pesca e Lançamento 

(FPPL), conta com o apoio da administração municipal e espera receber cerca de 

150 atletas da modalidade. 

Nesta competição, que tem abertura prevista para treinamento e reconhecimento 

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

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

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

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



 

 
 

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

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

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

Mais informações sobre a competição 

acessando: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-

sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/ 

Arena Freestyle Show 

O Arena Freestyle Show, em mais uma temporada, abrilhanta Caraguatatuba com 

uma edição repleta de emoção, manobras radicais e adrenalina.  O maior evento 

brasileiro da modalidade será realizado neste sábado (14), a partir das 19h, na 

Praça de Eventos do Porto Novo. 

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

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

mais adrenalina e emoção aos fãs do Motocross. 

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

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

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

Raphael Arnellas. 

Mais informações sobre o evento e ponto de trocas de ingresso, 

acessando: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/adrenalina-do-

arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-

ingresso-solidario/ 

Maratona Aquática 

A Federação Aquática Paulista realiza no 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. 

Mais informações sobre a competição, 

acessando: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-

recebe-4a-etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-

america-latina/ 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/adrenalina-do-arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-solidario/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/adrenalina-do-arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-solidario/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/adrenalina-do-arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-solidario/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-recebe-4a-etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-america-latina/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-recebe-4a-etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-america-latina/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-recebe-4a-etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-america-latina/
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Teatro Mario Covas recebe o musical infantil ‘Encanto Família 

Madrigal’ neste domingo (15) 

 

Neste domingo (15), às 16h, o Teatro Mario Covas recebe o musical infantil 

‘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. 

Neste espetáculo, a magia que cerca o Encanto abençoou todos os meninos e 

meninas da família Madrigal com um dom único, desde super força até o poder da 

cura. Todos, exceto Mirabel. Mas quando ela descobre que a magia que cerca o 

local está em perigo, decide, mesmo sendo a única Madrigal sem poderes mágicos, 

lutar e enfrentar os perigos que podem destruir o poder de sua família. 

‘Encanto Família Madrigal’ é um espetáculo para toda a família, repleto de efeitos 

especiais, figurinos especialmente criados para fazer a conexão entre as crianças e 

os adultos por meio dos personagens, além de muitos momentos divertidos e 

aventuras. 

Serviço 

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


 

 
 

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) 3897-2623 
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Roda de Conversa em comemoração da 20ª Semana Nacional de 

Museus será no dia 20 de maio 

 

O MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba oferece uma programação 

especial para a 20ª Semana Nacional de Museus. 

Na sexta-feira (20), das 14h às 17h, será realizada uma Roda de Conversa na 

videoteca Lúcio Braun, que tratará sobre o tema: O Poder dos Museus. O 

credenciamento de participação deverá ser feito a partir das 13h30. 

Participam da Roda de Conversa a museóloga Diná Jobst; Luzia Prado, historiadora 

e técnica em arquivos Municipais na Prefeitura de Caraguatatuba/ Secretaria de 

Administração do Arquivo Administrativo José Lúcio de Alcântara; e o museógrafo 

Gilson Alcântara, todos profissionais responsáveis pela implantação do MACC. A 

mediação do encontro fica por conta da historiadora do Arquivo Municipal Arino 

Sant’Ana de Barros, Arquivo Geral da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural 

de Caraguatatuba e diretora interina do MACC, Denise Lemes. 

A Semana Nacional de Museus é uma das ações da Política Nacional de Museus do 

Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, construída e proposta de forma articulada 

com o setor museal brasileiro, e que tem como propósito mobilizar os museus de 

todo o país a partir de um esforço de convergência de suas programações em torno 

de um mesmo tema. 

Há 45 anos, a escolha do tema é proposta anualmente pelo Conselho Internacional 

de Museus – ICOM, para o Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de 

maio. Nesta data, convidam-se os museus, profissionais e comunidades museais a 



 

 
 

criar, imaginar e compartilhar ações voltadas para o diálogo com os seus públicos e 

territórios, fortalecendo o reconhecimento e a visibilidade dos museus. 

De acordo com a organização do evento, é de grande importância reconhecer o 

Poder dos Museus. Pois, os museus vêm se mostrando instituições capazes de se 

reinventar em momentos de crise, ao longo dos tempos históricos, ao qual 

podemos perceber seu poder de auxiliar as sociedades a se reconhecerem e 

transformarem as suas realidades.  O Poder dos Museus está presente em suas 

ações de pesquisa, preservação, conservação, educação, comunicação, ação 

cultural, gestão, inovação tecnológica, cumprimento de suas funções sociais e 

criação de repertórios para o futuro. 

Serviço 

Roda de Conversa: 20ª Semana Nacional de Museus 

Data: 20 de maio (sexta-feira) 

Horário: 14h às 17h 

Credenciamento: 13h30 às 14h 

Evento Gratuito 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro de Caraguatatuba (Videoteca Lúcio 

Braun) 

Mais informações: (12) 3883-9980 
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Prefeitura de Caraguá convoca mais 24 aprovados em concurso 

público de 2018 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba chamou mais 24 aprovados do Concurso Público 

01/2018 para entregar a documentação do processo de admissão na próximas 

segunda, terça e quarta-feira (16, 17 e 18/5), das 9h às 16h30, no Departamento 

de RH da Secretaria da Administração (Secad), no Centro. Entre os 24 convocados 

desta semana, estão 14 agentes administrativos (224º ao 237º colocado), dois 

inspetores de alunos (95º e 96º colocado), três professores de Educação Infantil 

(PEB I – Educação Infantil/ 118º ao 120º colocado), um professor de Ciências (PEB 

II – Ciências/ 16º colocado), uma professora de Inglês (PEB II – Inglês/ 43º 

colocada), um motorista II (37º colocado) e duas psicólogas (29º e 30º colocadas). 

A 85ª convocação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital 

793) da última sexta-feira (13/5).   Para exercer a função na Prefeitura de 

Caraguatatuba, é necessário apresentar a documentação exigida no “Capítulo XIV - 

Da Convocação” do edital de abertura, publicado na Edição nº 50 do Diário Oficial 

Eletrônico do Município de 14 de setembro de 2018. 

O Instituto Zambini aplicou as provas do Concurso Público 01/2018 da Prefeitura 

de Caraguatatuba para as funções de nível superior e técnico no dia 25 de 

novembro de 2018, e para os cargos de nível médio e fundamental no dia 2 de 

dezembro de 2018.  As inscrições para as 166 vagas de 57 cargos foram 

realizadas entre os dias 14 de setembro e 18 de outubro na internet.  Os salários 

variam de R$ 1.016,76 a R$ 4.284,55. Os aprovados são convocados conforme a 

necessidade da Administração Pública. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_793.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_793.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf


 

 
 

Ao todo, 1.373 aprovados no Concurso Público 01/2018 foram chamados desde 

fevereiro de 2019. O certame foi prorrogado por mais um ano em 18 de junho de 

2021 para alguns cargos (Comunicado de Prorrogação do Prazo de Validade do 

Concurso Público de 01/2018). 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

Avenida Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). 

Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento 

ao público é das 9h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf
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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 estão abertas até o dia 3 de junho. 

Os interessados devem se inscrever 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. 

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


 

 
 

 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 (Sesep). 

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 da 

última 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. 

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/


 

 
 

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. 

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/ 

Presenciais 

Período: de 23 de maio a 3 de junho 

Horário: 9h às 15h 

Locais 

Regional Centro (Secretaria de Serviços Públicos/Sesp): Rua Rotary, nº 366 - 

Jardim Aruan/Tel. (12) 3885-4550  

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

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

Novo/ Tel. (12) 3882-6170 

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

(12) 3884-4146 

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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Força Tática da PM apreende mais de mil porções de cocaína e prende 

homem por tráfico na zona sul de Caraguá 

 

A Força Tática da Polícia Militar apreendeu, na madrugada desta segunda-feira 

(16/5), no Travessão, zona sul de Caraguatatuba, mais de mil porções de cocaína, 

além de crack, skank e maconha. Um homem foi preso em flagrante por tráfico. 

Os policiais realizavam patrulhamento quando depararam com o indivíduo com 

uma sacola plástica nas mãos. Ele tentou fugir mas foi detido em frente a sua 

residência. As drogas encontradas estavam prontas para a comercialização.  

O homem confessou que era responsável pelo abastecimento do ponto de tráfico. 

Foram apreendidos no total: 1.096 porções de cocaína, 160 porções de crack, 80 

porções de skunk e 26 porções de maconha.  
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MACC promove Roda de Conversa durante 20ª Semana Nacional de 

Museus 

 

O MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba oferece uma programação 

especial para a 20ª Semana Nacional de Museus. Na sexta-feira (20), das 14h às 

17h, será realizada uma Roda de Conversa na videoteca Lúcio Braun, que tratará 

sobre o tema: O Poder dos Museus. O credenciamento de participação deverá ser 

feito a partir das 13h30. 

Participam da Roda de Conversa a museóloga Diná Jobst; Luzia Prado, historiadora 

e técnica em arquivos Municipais na Prefeitura de Caraguatatuba/ Secretaria de 

Administração do Arquivo Administrativo José Lúcio de Alcântara; e o museógrafo 

Gilson Alcântara, todos profissionais responsáveis pela implantação do MACC. A 

mediação do encontro fica por conta da historiadora do Arquivo Municipal Arino 

Sant’Ana de Barros, Arquivo Geral da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural 

de Caraguatatuba e diretora interina do MACC, Denise Lemes. 

A Semana Nacional de Museus é uma das ações da Política Nacional de Museus do 

Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, construída e proposta de forma articulada 

com o setor museal brasileiro, e que tem como propósito mobilizar os museus de 

todo o país a partir de um esforço de convergência de suas programações em torno 

de um mesmo tema. 

Há 45 anos, a escolha do tema é proposta anualmente pelo Conselho Internacional 

de Museus – ICOM, para o Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de 

maio. Nesta data, convidam-se os museus, profissionais e comunidades museais a 



 

 
 

criar, imaginar e compartilhar ações voltadas para o diálogo com os seus públicos e 

territórios, fortalecendo o reconhecimento e a visibilidade dos museus. 

De acordo com a organização do evento, é de grande importância reconhecer o 

Poder dos Museus. Pois, os museus vêm se mostrando instituições capazes de se 

reinventar em momentos de crise, ao longo dos tempos históricos, ao qual 

podemos perceber seu poder de auxiliar as sociedades a se reconhecerem e 

transformarem as suas realidades. O Poder dos Museus está presente em suas 

ações de pesquisa, preservação, conservação, educação, comunicação, ação 

cultural, gestão, inovação tecnológica, cumprimento de suas funções sociais e 

criação de repertórios para o futuro. 

Serviço 

Roda de Conversa: 20ª Semana Nacional de Museus 

Data: 20 de maio (sexta-feira) 

Horário: 14h às 17h 

Credenciamento: 13h30 às 14h 

Evento Gratuito 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro de Caraguatatuba (Videoteca Lúcio 

Braun) 

Mais informações: (12) 3883-9980 
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PM distribui mais de 100 novas viaturas para batalhões da Baixada e 

Caraguatatuba 

 

A Polícia Militar distribuiu, na sexta-feira (13), 103 viaturas, três delas blindadas, 

para reforçar o policiamento preventivo e ostensivo em nove cidades da Baixada 

Santista e em Caraguatatuba, no litoral Norte de São Paulo. Os veículos foram 

adquiridos pelo Estado, com um custo total de R$ 9,5 milhões, e foram entregues a 

seis batalhões territoriais e um especializado. 

Entre as viaturas distribuídas, 65 são do modelo Chevrolet/Spin, somando um 

investimento de R$ 7,1 milhões, as quais foram enviadas ao 6º, 21º, 29º, 39º e 45º 

Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I). Outras três são blindadas, do modelo 

Chevrolet/Trailblazer, que custaram um total de R$ 534,2 mil e foram destinadas 

ao 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). 

Além delas, também foram distribuídos 35 quadriciclos da marca CFMoto, que 

somaram R$ 1,9 milhões. Estes veículos, por sua vez, foram destinados aos 

mesmos batalhões, com exceção do 2º Baep e acréscimo do 20º BPM/I, localizado 

em Caraguatatuba. 

Na região de Santos, especificamente, foram beneficiadas com as novas viaturas 

as cidades de Peruíbe, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão, Mongaguá, Itanhaém 

São Vicente e Praia Grande. A aquisição dos novos veículos faz parte do 

compromisso da atual gestão, que é a modernização da infraestrutura, tecnologia e 

equipamentos das forças policiais em todo o Estado. 

Renovação da frota 



 

 
 

Desde o início da atual gestão, o Governo de São Paulo tem realizado contínua 

renovação da frota das forças de Segurança Pública. Com essa entrega, já foram 

adquiridas e distribuídas mais de 9,4 mil viaturas, desde 2019, para reforçar a 

atuação das polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, incluindo o Corpo de 

Bombeiros e o policiamento ambiental e rodoviário. O total investido nos veículos 

cerca de R$ 840 milhões. 
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Bicho-preguiça aparece em quintal de casa em Caraguatatuba 

 

Uma moradora do Massaguaçu, região norte de Caraguatatuba, recebeu a visita 

inusitada de um bicho-preguiça, na manhã desta sexta-feira (13). Ela encontrou o 

animal passeando em seu quintal e acionou a Polícia Ambiental para o resgate. 

A equipe utilizou as técnicas de manejo e captura de animais silvestres e conseguiu 

resgatar o animal – que estava saudável e sem ferimentos. Ele foi devolvido à 

natureza. 

A Ambiental alerta para que não se deixe enganar pela aparência fofa do bicho. 

Quando os bichos-preguiça se sentem ameaçados, eles usam as garras afiadas e 

dentes para se defender. “Eles também não são particularmente sociáveis, por isso 

a moradora tomou a atitude correta ao recorrer à polícia”. 

O bicho-preguiça 

Mais comumente chamado de preguiça, é um animal que tem o corpo coberto por 

pelos longos e duros, o que lhes garante proteção ajudando na camuflagem entre 

as árvores. Além disso, as preguiças apresentam oito ou nove vértebras cervicais, o 

que lhes permite girar a cabeça em até 270º. Os demais mamíferos apresentam 

cerca de sete vértebras cervicais. 



 

 
 

O bicho-preguiça apresenta hábito arborícola alimenta-se principalmente de folhas 

e costuma ser um animal solitário. A curiosidade também é que apresentam baixa 

taxa metabólica e baixa temperatura corporal. Elas costumam, muitas vezes, tomar 

banho de sol para aumentar sua temperatura. 

As preguiças são animais que apresentam movimentos lentos, sendo essa uma de 

suas principais características. Porém, a peculiar vagareza contribui para que esses 

animais fiquem muito suscetíveis tanto à predadores quanto às ações antrópicas. 
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Júri condena homem a 14 anos por matar mecânico por dívida de R$ 

20,00 em Caraguatatuba 

 

Um homem de 43 anos foi condenando em júri popular realizado na terça-feira(10), 

em Caraguatatuba, a 14 anos e três meses de prisão por assassinar um mecânico 

por uma dívida de R$ 20,00 em 2018.  O crime ocorreu no dia 2 de agosto  de 

2018 no bairro do Porto Novo, região sul de Caraguatatuba.  

Segundo denúncia feita pelo Ministério Público, através do promotor Renato 

Queiroz de Lima, o homem condenado, Fernando Aparecido da Silva, conhecido 

como "Fernando Negão" agrediu com um objeto contundente (um pedaço de pau), 

por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, o mecânico 

Maurílio dos Santos Ferreira, vulgo "palmeiras", por causa de uma dívida de R$ 

20,00. 

As agressões provocaram traumatismo cranioencefálico em Maurílio. A vítima, de 

33 anos, foi agredida na cabeça com um pedaço de madeira após alegar que não 

tinha dinheiro para pagar a dívida. Ele chegou a ser atendido pelo Samu e 

conduzido até a Santa Casa da cidade, sendo depois transferido para um hospital 

de São José dos Campos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 19 de 

agosto, 17 dias após a agressão.  

Fernando foi preso após a morte de Maurílio, após investigações feitas pela polícia 

civil que comprovaram ter sido ele o autor das agressões contra Maurílio. 

Supostamente, a "dívida" era por dinheiro emprestado à vítima para pagar a 

compra de crack. 
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"Gerentes do tráfico" no Porto Novo são presos pela PM 

 

A Polícia Militar prendeu ontem, quinta-feira (12), três gerentes do tráfico de drogas 

no bairro do Porto Novo, região sul de Caraguatatuba.  Na residência foram 

apreendidas porções de maconha( 619 g) crack (61 g) e uma balança de precisão. 

A prisão ocorreu na tarde de ontem, durante a Operação Mão de Aço, por policiais 

do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com o intuito de coibir roubos, furtos 

e homicídios. A operação foi realizada em todas as cidades da região na quinta-

feira (12). 

Durante a operação equipes da Força Tática adentraram em uma rua no bairro 

Porto Novo, onde havia diversos indivíduos que empreenderam fuga ao perceber a 

presença dos policiais. No encalço dos indivíduos, os policiais conseguiram abordar 

um deles.  

Com o abordado foi encontrada uma certa quantidade de drogas, o mesmo ainda 

informou onde seria a casa de outros três gerentes do tráfico local. Os policiais 

foram até os locais indicados, logrando êxito em prender os indivíduos com mais 

drogas. Diante dos fatos, todos foram recolhidos à delegacia juntamente com as 

drogas apreendidas.  

Apreensões: 

334 porções de maconha, pesando 619,79g 

75 porções de crack em sacolé, pesando 38,72g 

16 eppendorf's de crack, pesando 23,66g 



 

 
 

R$ 77,00 em dinheiro 

01 balança de precisão 
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PM e representantes do MP e Prefeitura discutem combate a 

criminalidade em Caraguatatuba 

 

Nesta sexta-feira(13), oficiais do 20⁰BPM/I se reuniram com membros do 

Ministério Público, Polícia Civil, Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 

Concessionária Nova Tamoios para discutirem ações de segurança pública no 

município. A PM não divulgou os assuntos tratados durante a reunião, apenas uma 

foto dos participantes do encontro na sede do 20º BPMI em Caraguatatuba.  

Caraguatatuba, com cerca de 130 mil habitantes, lidera os índices de criminalidade 

na região.  Em 2021, Caraguatatuba registrou 26 homicídios, 29 pessoas mortas 

nos homicídios, 59 estupros, 292 roubos, 17 roubos de veículos e um roubo de 

carga. Em 2020, foram 25 homicídios, 52 estupros, um latrocínio, 281 roubos, 31 

roubos de veículos e três roubos de carga. 
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Crime bárbaro da década de 70 inspira espetáculo teatral 

apresentado em Caraguatatuba e Ubatuba 

 

Um crime que aterrorizou Bauru, no interior de São Paulo, há cinco décadas ainda 

reverbera entre seus moradores. Mara Lúcia Vieira, de apenas 9 anos, encontrada 

no banheiro de uma casa abandonada depois de quatro dias desaparecida, após 

ter saído para ir à escola. Violentada, estuprada e assassinada. Através de 

elementos documentais, o grupo bauruense “Protótipo Tópico” criou o espetáculo 

“Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está”, que será apresentado na 

quinta-feira, em Caraguatatuba (19/5), e na sexta-feira (20/5), em Ubatuba, às 

20h. A peça revisita através de um olhar poético lembranças e cicatrizes deste 

crime. 

A brutalidade do crime ainda desperta incompreensão e revolta. Não há culpados. 

Ninguém sabe quem violentou e assassinou a criança.  Mas, sobre a história, 

pairam boatos e hipóteses que nos revelam enquanto sociedade. 

Com direção de Marcelo Soler, da Cia. Teatro Documentário (São Paulo) e 

preparação de atores de Georgette Fadel, o grupo traz uma inquietante leitura da 

morte de Mara Lúcia que leva o público a se questionar sobre qual é o espaço, 

concreto e subjetivo, que a barbárie nos leva. Criado em 2019, o documentário 

cênico também questiona todas as possibilidades que esta criança poderia ter 

vivido. 

Assim, aos atores e moradores de Bauru sobra um apanhado de ‘Talvez’. Talvez ele 

seja o culpado pelo assassinato. Talvez esse seja o motivo de um crime tão cruel. 

Talvez Mara Lúcia estivesse viva se não tivesse ido à escola naquele dia. Talvez ela 

teria se casado, tido filhos se ainda estivesse viva. E muitos outros “Talvez”. 

A entrada é gratuita e tem classificação indicativa de 14 anos. 



 

 
 

Oficina: “Lugar memória: parâmetros do real que moldam a ficção”  

O grupo teatral “Protótipo Tópico” também realizará uma oficina gratuita paralela 

às apresentações, que busca despertar novos olhares para os problemas sociais, 

dividindo a experiência de um fato que não pode ser esquecido para que não seja 

reproduzido, e que possibilitam também o despertar de um lado artístico nos 

participantes. 

A oficina “Lugar memória: parâmetros do real que moldam a ficção se baseia em 

um crime brutal, tema da peça teatral acima citada, para estudar o discurso 

artístico. Dessa forma, o papel do elenco vai além da apresentação da peça: os 

atores assumem a função de estimular o interesse do público para a interação 

artística e a produção, tornando a experiência um ato vívido. 

Em Caraguatatuba, a oficina será realizada na quinta-feira, às 15h, no Salão 

Inferior do Teatro Mário Covas. Já em Ubatuba, a oficina será na sexta-feira, 

também às 15h, na sala 7 do Teatro Municipal. As inscrições podem ser feitas no 

local do evento, com limite de 25 pessoas. 

O intuito é dividir experiências e proporcionar uma vivência sensorial, que traz 

sobre o viés artístico os diferentes aspectos sociais da violência que são 

presenciadas por eles em suas rotinas de trabalho. 

Brutalidade em cena: sutilezas de uma vida interrompida   

Uma vida tirada brutalmente e, junto com ela, todas as possibilidades que esta 

criança poderia ter vivido. A única certeza é a coragem de um grupo de atores em 

revirar esta história e questionar a falta de solução para este crime. 

Quem viveu à época ainda se lembra de Mara Lúcia. Mas apenas os mais próximos 

recordam-se da menina para além da violência. Eliana Cerigatto era a amiga mais 

próxima, elas cantavam, brincavam de bonecas e se divertiam no balanço que 

existia no quintal da casa dos pais de Mara. Eliana é mãe de Fábio Valério, um dos 

atores do espetáculo. As histórias sobre a garota foram ouvidas inúmeras vezes 

pelo filho, sendo este um dos disparadores para a construção deste trabalho. 

Juntos, Andressa Francelino e Fábio Valério, atores do Grupo Protótipo Tópico, 

entrevistaram jornalistas e pessoas que viveram em Bauru na época do crime. Eles 

esmiuçaram os fatos e boatos e se debruçaram durante meses na história, ao lado 

do diretor do espetáculo Marcelo Soler, em busca de uma construção dramatúrgica 

que não abordasse apenas a violência, mas as sutilezas de uma vida interrompida 

tão precocemente. 

A obra propõe inúmeras reflexões sobre a violência humana, sobre os reflexos da 

desigualdade social e a espetacularização por parte da imprensa na época. Tudo 

muito bem articulado pelos olhares sensíveis dos atores e do diretor. Um 



 

 
 

aprofundamento em questões viscerais que resistiram à passagem do tempo. Um 

teatro que sequestra a realidade e a transfere para o palco. 

Além disso, para contribuir com esta construção dramatúrgica, o grupo buscou 

inspiração também na literatura, em um mergulho na obra Memórias do Subsolo, 

do russo Fiódor Dostoiévski, que traz em seus textos uma espécie de sequência de 

versos cênicos que transbordam a atmosfera de insuficiência frente ao inexplicável, 

assim como se sentiram os artistas ao se depararem com o caso Mara Lúcia. 

Visando um refinamento poético e a ampliação das possibilidades artísticas, 

estéticas e políticas, o grupo convidou o diretor e dramaturgo Marcelo Soler, um 

dos precursores do teatro documentário no país, para assinar a direção do 

espetáculo, e a atriz, diretora e preparadora Georgette Fadel para a orientação e 

preparação dos atores acerca da encenação, ambos da cidade de São Paulo. Com 

isso, a produção do espetáculo “Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui 

está” foi executada de modo colaborativo, onde artistas e diretor estiveram 

engajados na sua criação. 

Além da dramaturgia poética, o trabalho apresenta um viés político, já que a vítima 

pertencia a uma família simples e os suspeitos eram de famílias ricas e tradicionais 

da cidade, o que ‘Talvez’ tenha resultado nesta não resolução do crime. 

Serviço: “Lugar memória: parâmetros do real que moldam a ficção”  

Grupo Protótipo Tópico | Oficina | 60 minutos 

CARAGUATATUBA 

Data: Quinta-feira (19 de maio) 

Horário: 15 horas 

Local: Salão Inferior do Teatro Mário Covas, na Avenida Goiás, 187 - Indaiá 

Entrada: gratuita 

Informações: (14) 99669-4133 ou (12) 3881-2623. 

UBATUBA 

Data: Sexta-feira (20 de maio) 

Horário: 15 horas 

Local: Sala 07 do Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto de Ubatuba, na Praça 

Exaltação. 

Entrada: gratuita 
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Ressaca derruba quiosque do Serjão na praia da Mococa 

 

A ressaca do fim de semana voltou a causar prejuízos na praia da Mococa, na 

região norte de Caraguatatuba. Um dos quiosques mais antigos e tradicionais da 

praia, o "Trailer do Serjão", teve parte de sua estrutura danificada pela força das 

ondas no sábado(14) e domingo(15). As ondas na região chegaram a 2,5 metros de 

altura.  

O quiosque foi um dos primeiros a se instalar no canto esquerdo da praia. Está lá, 

desde 1989, ou seja, há 33 anos. É um dos mais frequentados da Mococa, mas 

neste fim de semana, devido aos estragos causados pela força da maré, pouco 

espaço teve para atender seus clientes.  

O pessoal do quiosque tinha feito uma proteção, mas o mar avançou sobre ela, 

atingindo um dos pilares do estabelecimento. Por precaução, a área ficou 

interditada no domingo. Os clientes lamentaram a situação dos proprietários e 

cobraram providências das autoridades locais.  

"Muito triste ver nossa praia assim e nossos amigos não poderem trabalhar..Cadê 

as autoridades que não vem nos ajudar!?", postou Marilene nas redes sociais.  

Confira os danos causados no quiosque do Serjão conforme mostram as fotos 

feitas por Marilene Guimarães, no sábado(14): 

Nos últimos dez anos, a praia perdeu cerca de 120 metros de areia entre o jundu e 

o mar. A erosão tem sido provocada pelas ressacas que já destruíram quatro dos 

nove quiosques instalado na orla da praia e ameaça os cinco restantes. Segundo 

os comerciantes, os banhistas passaram a procurar outras praias como Cocanha e 

Massaguaçu, que possuem faixa de areia bem mais larga. 



 

 
 

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

Agricultura e Pesca informou na semana passada que será realizada ainda este 

mês, uma reunião com os quiosqueiros da Praia da Mococa e a Comissão de 

Gestão de Orla para avaliar se é possível iniciar, junto à Secretaria, o cronograma 

de obras para o Projeto de Intervenção Urbanística (PIU). 

Comerciantes 

A redução da faixa de areia e os danos provados pelas últimas ressacas tem 

causado muitos prejuízos aos comerciantes estabelecidos na praia. A maioria dos 

turistas que frequentam a Mococa estão deixando de frequentar a praia devido as 

condições dos quiosques que tiveram redução da faixa de areia.  

 “Turista gosta de areia, de ficar estendido no sol, de jogar bola ou voley e não 

temos mais espaço para isso. Eles passaram a frequentar outras praias. Vai ser 

assim até que a praia seja recuperada, como estão fazendo em Camboriú 

(engordamento de praia)  e dizem que será feito em Ilhabela” conta a comerciante 

Suzana dos Santos, do quiosque do Serjão, instalado na Mococa desde 1989.  

Suzana comentou que o projeto de reurbanização previsto pela prefeitura( recuar 

os quiosques e instalar acesso, luz, água e esgoto), além de não ter sido iniciado 

não dá segurança aos quiosqueiros. “A gente não pode gastar na construção do 

quiosque se não houver proteção(muro de contenção), pois acreditamos que o mar 

continuará avançando. O ideal seria “recuperar” a faixa de areia da praia”, disse 

Suzana.  

“O turista chega, olha a praia e vai embora. Não temos “praia” para oferecer. Tudo 

indica que isso(fuga de turistas) continuará ocorrendo durante a temporada de 

verão. A Mococa é uma das melhores praias para as famílias. É uma praia mansa, 

como a Cocanha e a Tabatinga. Na região Norte, só essas três praias oferecem 

segurança para o banho de mar de crianças, adultos e idosos, conta Cláudia Dias, 

do Quiosque Bar Brasil, instalado há 15 anos na praia. 

Ela argumenta que o ideal seria a prefeitura recuperar a praia, fazendo a dragagem 

de areia do mar e depositando na orla, como está sendo feito em Camboriú. 

“Caraguatatuba tem poucas praias e precisa preservar e recuperar as que possuí. 

Parece que a Prainha está sofrendo esse mesmo processo(perdendo a faixa de 

areia). Seria muito importante recolocar a areia e recuperar essas praias”, finalizou 

ela. 

Projeto 

A Prefeitura de Caraguatatuba apresentou um projeto para reurbanização da 

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

maio de 2021, mas até agora nada foi feito. 



 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

banheiros, cozinha e salão de mesas e cadeiras. 

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

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

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

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

gabiões que vão conter mais a força de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 13/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Norte IG 

 

Bicho-preguiça aparece em quintal de casa em Caraguatatuba 

Uma moradora do Massaguaçu, região norte de Caraguatatuba, recebeu a visita 

inusitada de um bicho-preguiça, na manhã desta sexta-feira (13). 

 

Uma moradora do Massaguaçu, região norte de Caraguatatuba, recebeu a visita 

inusitada de um bicho-preguiça, na manhã desta sexta-feira (13). Ela encontrou o 

animal passeando em seu quintal e acionou a Polícia Ambiental para o resgate. 

A equipe utilizou as técnicas de manejo e captura de animais silvestres e conseguiu 

resgatar o animal – que estava saudável e sem ferimentos. Ele foi devolvido à 

natureza. 

A Ambiental alerta para que não se deixe enganar pela aparência fofa do bicho. 

Quando os bichos-preguiça se sentem ameaçados, eles usam as garras afiadas e 

dentes para se defender. “Eles também não são particularmente sociáveis, por isso 

a moradora tomou a atitude correta ao recorrer à polícia”. 

O bicho-preguiça  

Mais comumente chamado de preguiça, é um animal que tem o corpo coberto por 

pelos longos e duros, o que lhes garante proteção ajudando na camuflagem entre 

as árvores. Além disso, as preguiças apresentam oito ou nove vértebras cervicais, o 

que lhes permite girar a cabeça em até 270º. Os demais mamíferos apresentam 

cerca de sete vértebras cervicais. 

O bicho-preguiça apresenta hábito arborícola alimenta-se principalmente de folhas 

e costuma ser um animal solitário. A curiosidade também é que apresentam baixa 

taxa metabólica e baixa temperatura corporal. Elas costumam, muitas vezes, tomar 

banho de sol para aumentar sua temperatura. 



 

 
 

As preguiças são animais que apresentam movimentos lentos, sendo essa uma de 

suas principais características. Porém, a peculiar vagareza contribui para que esses 

animais fiquem muito suscetíveis tanto à predadores quanto às ações antrópicas. 
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Operação ‘Mão de Aço’: PM prende criminosos por tráfico de drogas e 

roubo em Caraguatatuba (SP) 

Policiais atuaram em diversos bairros do município durante a operação realizada 

na quinta-feira (12). Houve apreensões de drogas, arma, moto, dinheiro, entre 

outros 

 

A Polícia Militar de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, deflagrou a 

operação ‘Mão de Aço’ na última quinta-feira (12), em diversos bairros do 

município. 

Segundo a PM o objetivo da intervenção é coibir roubos, furtos e homicídios. 

No bairro Sumaré, em um local já conhecido como ponto de venda de drogas, os 

policiais abordaram um indivíduo com uma pochete contendo diversas drogas. 

O homem confessou o crime de tráfico de drogas e informou o local dos outros 

entorpecentes. Ele foi preso e está à disposição da Justiça. 

A PM apreendeu 349 porções de cocaína (287g), 256 porções de maconha (550g), 

243 porções de crack (80g) e R$ 168 em dinheiro. 

Ainda durante a operação ‘Mão de Aço’, uma equipe de Força Tática, em 

patrulhamento pelo bairro Massaguaçu, recebeu a informação de um roubo nas 

proximidades do posto de combustíveis Shell. 

Foi identificada uma moto estacionada com as características informadas próximo 

a um estabelecimento comercial.   

A PM abordou os criminosos dentro do bar. Eles confessaram que roubaram a 

moto. Com um deles foi localizado um revólver e R$ 168 em dinheiro. 



 

 
 

A dupla foi presa. A polícia apreendeu um simulacro de pistola um moto Titan 160 e 

R$ 168 em dinheiro. 

A operação continuou no bairro Porto Novo, onde diversos indivíduos fugiram ao 

perceber presença policial. 

Um deles foi abordado pelos policiais. Com ele foi encontrado uma quantidade de 

drogas. O homem informou ainda onde seria a casa dos outros três gerentes do 

tráfico local. 

A PM foi até o local e conseguiu prender os outros traficantes. Todos foram 

encaminhados à delegacia. 

Foram apreendidos 334 porções de maconha (619g), 75 porções de crack em 

sacolé (38g), 23g de crack, R$ 77 em dinheiro e uma balança de precisão. 
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Polícia Ambiental resgata bicho-preguiça em Caraguatatuba (SP) 

Animal estava no quintal de uma casa do bairro Massaguaçu, na tarde de sexta-

feira (13) 

 

Após ser acionada por uma moradora do bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba, 

no Litoral Norte, a Polícia Ambiental resgatou um bicho-preguiça na tarde de sexta-

feira (13). 

Segundo a polícia, o animal estava no quintal da residência e os policiais utilizaram 

técnicas de manejo e captura de animais silvestres. 

O bicho-preguiça foi devolvido ao seu habitat natural. Ele estava sem ferimentos e 

com boas condições de saúde. 

O bicho-preguiça é uma espécie mais presente no Brasil e também encontrada 

América Central e em outros países da América do Sul. 

Esse mamífero de movimentos lentos vive nas árvores e sua alimentação é 

constituída por folhas. Eles fazem jus ao nome e chegam a dormir 20 horas por 

dia.  

No Litoral Norte, ao avistar algum animal marinho debilitado, ou mesmo um animal 

silvestre, entre em contato com o Instituto Argonauta pelos telefones 0800-642-

3341 ou (12) 99785-3615 ou acione a Polícia Ambiental.  
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MACC promove Roda de Conversa durante 20ª Semana Nacional de 

Museus 

 

O MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba oferece uma programação 

especial para a 20ª Semana Nacional de Museus. Na sexta-feira (20), das 14h às 

17h, será realizada uma Roda de Conversa na videoteca Lúcio Braun, que tratará 

sobre o tema: O Poder dos Museus. O credenciamento de participação deverá ser 

feito a partir das 13h30. 

Participam da Roda de Conversa a museóloga Diná Jobst; Luzia Prado, historiadora 

e técnica em arquivos Municipais na Prefeitura de Caraguatatuba/ Secretaria de 

Administração do Arquivo Administrativo José Lúcio de Alcântara; e o 

museógrafo Gilson Alcântara, todos profissionais responsáveis pela implantação do 

MACC. A mediação do encontro fica por conta da historiadora do Arquivo Municipal 

Arino Sant’Ana de Barros, Arquivo Geral da Fundacc – Fundação Educacional e 

Cultural de Caraguatatuba e diretora interina do MACC, Denise Lemes. 

A Semana Nacional de Museus é uma das ações da Política Nacional de Museus do 

Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, construída e proposta de forma articulada 

com o setor museal brasileiro, e que tem como propósito mobilizar os museus de 

todo o país a partir de um esforço de convergência de suas programações em torno 

de um mesmo tema. 

Há 45 anos, a escolha do tema é proposta anualmente pelo Conselho Internacional 

de Museus – ICOM, para o Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de 

maio. Nesta data, convidam-se os museus, profissionais e comunidades museais a 

criar, imaginar e compartilhar ações voltadas para o diálogo com os seus públicos e 

territórios, fortalecendo o reconhecimento e a visibilidade dos museus. 



 

 
 

De acordo com a organização do evento, é de grande importância reconhecer o 

Poder dos Museus. Pois, os museus vêm se mostrando instituições capazes de se 

reinventar em momentos de crise, ao longo dos tempos históricos, ao qual 

podemos perceber seu poder de auxiliar as sociedades a se reconhecerem e 

transformarem as suas realidades.  O Poder dos Museus está presente em suas 

ações de pesquisa, preservação, conservação, educação, comunicação, ação 

cultural, gestão, inovação tecnológica, cumprimento de suas funções sociais e 

criação de repertórios para o futuro. 

Serviço 

Roda de Conversa: 20ª Semana Nacional de Museus 

Data: 20 de maio (sexta-feira) 

Horário: 14h às 17h 

Credenciamento: 13h30 às 14h 

Evento Gratuito 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro de Caraguatatuba (Videoteca Lúcio 

Braun) 

Mais informações: (12) 3883-9980 
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TMC recebe espetáculo gratuito ‘Talvez isso não seja totalmente 

preciso, mas aqui está’ 

 

Na quinta-feira (19), às 20h, o TMC – Teatro Mario Covas recebe o espetáculo 

‘Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está’, do grupo Protótipo Tópico 

(@prototipotopico). A peça tem entrada gratuita e os ingressos podem ser retirados 

uma hora antes do início da sessão. 

Neste espetáculo, a morte brutal de uma menina de nove anos, Mara Lúcia, em 

1970 na cidade de Bauru, é o disparador para uma sequência de cenas poético 

documentais que buscam tentar entender a brutalidade de ontem que persiste no 

hoje. As lembranças de uma amiga de Mara, fragmentos do texto ‘Memórias do 

Subsolo’ de F. Dostoiévski, reportagens sobre o fato e o próprio assombro dos 

artistas envolvidos se misturam na construção em cena de uma memória 

fabricada. 

Violência de gênero, impunidade e luta de classes são alguns dos temas presentes 

neste documentário cênico, que resgata a memória e tenta entender a brutalidade 

dos fatos. 

A apresentação do espetáculo é uma realização da Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura Municipal, 

por meio da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Sobre grupo Protótipo Tópico 

Durante seus dez anos de ‘(r)existência’, o grupo pesquisa a preparação do ator, a 

dilatação física, corporal, imagética e temporal, a ação vocal, o caminho da pré 

expressividade à expressividade e construção da cena. Atualmente, o grupo 



 

 
 

caminha pelos estudos na vertente do Lugar memória, do teatro documentário e 

interações entre vídeo e teatro. 

Serviço 

Espetáculo “Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está” – Grupo 

Protótipo Tópico 

Data: 19 de maio (sábado) 

Horário: 20h 

Entrada Gratuita – retirar ingresso com 1h de antecedência 

Classificação 14 anos 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Maratona aquática, campeonato de pesca e manobras radicais são 

atrações neste final de semana em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba conta com atrações esportivas para todos os tipos e gostos neste 

final de semana. No sábado (14) e domingo (15), o município recebe a 2ª Etapa do 

Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2022 na Praia do Massaguaçu; a 4ª 

etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas, na Praia da Cocanha; e mais uma 

edição do Arena Freestyle Show, na Praça de Eventos do Porto Novo. Os eventos 

contam com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das Secretarias de 

Esportes e Recreação e Turismo. 

Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento  

No sábado e domingo, na Praia do Massaguaçu, na região norte de Caraguatatuba, 

o município recebe a 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 

2022. O evento, realizado pela Federação Paulista de Pesca e Lançamento 

(FPPL), conta com o apoio da administração municipal e espera receber cerca de 

150 atletas da modalidade. 

Nesta competição, que tem abertura prevista para treinamento e reconhecimento 

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

Mais informações sobre a competição acessando: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-sedia-etapa-

do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/ 

Arena Freestyle Show 

O Arena Freestyle Show, em mais uma temporada, abrilhanta Caraguatatuba com 

uma edição repleta de emoção, manobras radicais e adrenalina.  O maior evento 

brasileiro da modalidade será realizado neste sábado (14), a partir das 19h, na 

Praça de Eventos do Porto Novo. 

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

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

mais adrenalina e emoção aos fãs do Motocross. 

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

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

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

Raphael Arnellas. 

Mais informações sobre o evento e ponto de trocas de ingresso, acessando: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/adrenalina-do-arena-

freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-

solidario/ 

Maratona Aquática 

A Federação Aquática Paulista realiza no 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. 

Mais informações sobre a competição, acessando: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-recebe-4a-

etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-america-latina/ 
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Deputado Federal Marco Bertaiolli anuncia emenda de R$ 1milhão 

para Hospital Público Veterinário em Caraguatatuba 

 

Em visita a Caraguatatuba, na última quinta-feira (12), o deputado federal Marco 

Bertaiolli (PSD) anunciou a conquista de uma emenda parlamentar no valor de R$ 

1milhão para a construção de um Hospital Público Veterinário na cidade. 

O anúncio foi feito ao lado dos vereadores e, companheiros de partido, Marcos 

Kinkas e Tato Aguilar que, imediatamente, entregaram o documento nas mãos do 

prefeito Aguilar Junior (MDB) durante o evento público denominado “Encontro de 

Amigos”, com mais de 500 pessoas no bairro do Sumaré, região central da cidade. 

Segundo o deputado, a destinação da emenda parlamentar é fruto do trabalho dos 

vereadores que juntamente com ele apoiaram um abaixo-assinado com a 

solicitação da população para a construção deste espaço voltado ao atendimento 

de animais para pessoas de baixa-renda. “Quando o Kinkas e o Tato foram 

conversar comigo, decidimos lançar esta abaixo-assinado para ver o que vocês 

(população) achavam do tema. Foram mais de cinco mil assinaturas registradas 

favoráveis a construção do espaço de saúde animal. Pois, bem, hoje é chegada a 

hora de dizer para vocês que a cidade terá este novo equipamento”, destacou o 

deputado Marco Bertaiolli. 

Entusiasta da causa animal, o vereador Marcos Kinkas, comentou a conquista do 

recurso. “Um dia muito feliz para nós que lutamos tanto por esta causa, tenho 

certeza de que um equipamento público como este trará ainda mais benefícios 

para a nossa cidade e para àqueles que amam seus animais de estimação”, 

finalizou Marcos Kinkas. 
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Maratona aquática, campeonato de pesca e manobras radicais são 

atrações neste final de semana em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba conta com atrações esportivas para todos os tipos e gostos neste 

final de semana. No sábado (14) e domingo (15), o município recebe a 2ª Etapa do 

Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2022 na Praia do Massaguaçu; a 4ª 

etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas, na Praia da Cocanha; e mais uma 

edição do Arena Freestyle Show, na Praça de Eventos do Porto Novo. Os eventos 

contam com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das Secretarias de 

Esportes e Recreação e Turismo. 

Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 

No sábado e domingo, na Praia do Massaguaçu, na região norte de Caraguatatuba, 

o município recebe a 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 

2022. O evento, realizado pela Federação Paulista de Pesca e Lançamento 

(FPPL), conta com o apoio da administração municipal e espera receber cerca de 

150 atletas da modalidade. 

Nesta competição, que tem abertura prevista para treinamento e reconhecimento 

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

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

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

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

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

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

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

Mais informações sobre a competição acessando: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-sedia-etapa-

do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/ 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/


 

 
 

Arena Freestyle Show 

O Arena Freestyle Show, em mais uma temporada, abrilhanta Caraguatatuba com 

uma edição repleta de emoção, manobras radicais e adrenalina.  O maior evento 

brasileiro da modalidade será realizado neste sábado (14), a partir das 19h, na 

Praça de Eventos do Porto Novo. 

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

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

mais adrenalina e emoção aos fãs do Motocross. 

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

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

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

Raphael Arnellas. 

Mais informações sobre o evento e ponto de trocas de ingresso, acessando: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/adrenalina-do-arena-

freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-

solidario/ 

Maratona Aquática 

A Federação Aquática Paulista realiza no 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. 

Mais informações sobre a competição, acessando: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-recebe-4a-

etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-america-latina/ 
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Maio Laranja: Cras Sul de Caraguatatuba apresenta peça teatral sobre 

combate ao abuso infantil 

 

Semana em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes, em 18 de maio, o Centro de Referência em 

Assistência Social (Cras) Sul de Caraguatatuba apresenta na terça (17) e quarta-

feira (18) a peça teatral “Chapeuzinho vermelho em apuros”, em ação aberta ao 

público. 

O evento será realizado às 9h30, na Avenida José Herculano, 6.900, no bairro 

Porto Novo. A atividade é alusiva à campanha conscientização ‘Faça Bonito’, que 

neste ano completa 22 anos de existência, tendo como proposta destacar a data 

para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da 

luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. 

Em Caraguatatuba, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(Creas), coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Cidadania, atende crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, 

vítimas de negligência, abuso e exploração sexual. 

Além disso, o Conselho Tutelar do município também recebe denúncias e mesmo 

na pandemia manteve o atendimento, em regime de plantão, 24 horas por dia. Na 

Secretaria de Saúde, existe a unidade ‘Protege’, que trabalha com as vítimas de 

violência doméstica e sexual, onde são acompanhadas por uma equipe formada 

por psicólogo, enfermeiro, psiquiatra, assistente social e psicopedagoga. 

18 de maio 

Essa data foi instituída pela Lei Federal 9.970/00 e representa uma conquista que 

demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no território 

brasileiro e que já alcançou diversos municípios do país. A escolha se deve ao 

assassinato de Araceli, uma menina de oito anos que foi drogada, estuprada e 



 

 
 

morta por jovens de classe média alta, no dia 18 de maio de 1973, em Vitória (ES). 

Esse crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje permanece impune. 

Onde denunciar? 

Disque Direitos Humanos: Disque 100 e WhatsApp (61) 99656- 5008 

Conselho Tutelar – Região Central 

Telefones: 12 3883-8895, 3882-1690 e 3882-2573 (2ª a 6ª feira) 

Plantão: 12 99723-6758 (fim de semana e feriados) 

E-mail: conselho.tutelar@caraguatatuba.sp.gov.br 

Endereço: Rua Olimpio José de Oliveira, 79 – Jardim Jaqueira 

Conselho Tutelar – Região Sul 

Telefones: 12 3887-1520 e 3887-1602 (2ª a 6ª feira) 

Endereço: Rua Caraguatatuba, 293 – Travessão 

Creas 

Telefone: (12) 3886-2960 

E-mail: creas.social@caraguatatuba.sp.gov.br 

Endereço: Rua Senador Feijó, 165 – Jardim Aruan 

Polícia Civil – 197 (24h) 

Emergência – 190 
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Caraguatatuba recolhe quase 87 mil bitucas de cigarro e reduz a 

contaminação ao meio ambiente 

 

Entre junho de 2021 e abril de 2022, o programa ‘Caraguatatuba sem Bitucas’ 

recolheu um total de 86.975 bitucas de cigarro que foram descartados 

corretamente nos pontos de coleta do município. 

Os dados divulgados pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e pelas 

empresas parceiras, Flow e Poiato Recicla, indicam que a colaboração dos usuários 

tem resultado na preservação do ambiente e na saúde coletiva. Somente no mês 

de abril foram coletadas 7.875 bitucas. 

Isso significa que o descarte correto dos resíduos de cigarro deixou de contaminar 

3.938 litros de água, pois cada duas bitucas descartadas nas águas equivalem à 

poluição causada por um litro de esgoto. 

Os cigarros são muitos perigosos para o meio ambiente devido à alta concentração 

de resíduos tóxicos. Apenas uma bituca pode concentrar mais de sete mil 

substâncias nocivas que vão além da nicotina e de metais pesados. Estes, por sua 

vez, quando descartados incorretamente contaminam o solo, o mar e toda a 

biodiversidade. 

E para incentivar o descarte correto do cigarro, a cidade possui nove pontos 

instalados conhecidos como bituqueiras. Alguns deles são: Mirantes da Orla (Por do 

Som), Entreposto de Pesca do Camaroeiro, Mirante do Camaroeiro, Parque 

Trombini, Feira do Artesão e Calçadão. Além desses locais, as praias Martim de Sá, 

Prainha e Cocanha têm cinzeiros de praias confeccionados com bambu para que o 

banhista possa descartar as cinzas e as bitucas. 

O projeto é desenvolvido no município desde junho de 2021 pela Prefeitura de 

Caraguatatuba e Poiato Recicla, a única no mundo que possui patente de 

tecnologia 100% nacional para reciclagem dos resíduos de bitucas de cigarros. O 



 

 
 

trabalho é desenvolvido também em parceria com a Flow Sustentável, 

representante da Poiato Recicla no Litoral Norte. 

O material recolhido é encaminhado para uma usina de reciclagem onde é 

descontaminado, transformado em massa celulósica e utilizado para fazer papel 

artesanal. O produto reciclado retorna ao município para entidades sociais 

utilizarem em projetos de artesanato com a população, se tornando fonte de 

geração de renda. 
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Fundo Social de Caraguatatuba recebe mais de 190 litros de doação 

de leite 

 

Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba recebeu nesta sexta-feira (13) 16 

caixas de leite, o equivalente a 192 litros de leite, que serão encaminhadas para as 

instituições sociais da cidade em ações direcionadas ou emergenciais. 

Os produtos foram doados pela empresária Juliana Magalhães, proprietária da loja 

La Mariah, e foram arrecadados durante mais uma edição do ‘Loucas por Bazar’, já 

bastante comum na cidade. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu à proprietária, mas 

principalmente às clientes que contribuíram em benefício da instituição. 

“Mais uma vez somos beneficiados com as caixas de leite arrecadadas pelo Bazar. 

A cada edição a expectativa é enorme, pois por meio do evento atingimos 

demandas emergenciais”, destacou. 

A organizadora do bazar também agradeceu a todos que aderiram à campanha e 

doaram as caixas de leite, que farão uma grande diferença na vida das famílias que 

receberem. 
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Prefeitura de Caraguatatuba faz 85ª chamada de aprovados do 

concurso de 2018 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba chamou mais 24 aprovados do Concurso Público 

01/2018 para entregar a documentação do processo de admissão na próximas 

segunda, terça e quarta-feira (16, 17 e 18/5), das 9h às 16h30, no Departamento 

de RH da Secretaria da Administração (Secad), no Centro. A 85ª convocação foi 

publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital 793) da última sexta-feira 

(13/5). 

Entre os 24 convocados desta semana, estão 14 agentes administrativos (224º ao 

237º colocado), dois inspetores de alunos (95º e 96º colocado), três professores de 

Educação Infantil (PEB I – Educação Infantil/ 118º ao 120º colocado), um professor 

de Ciências (PEB II – Ciências/ 16º colocado), uma professora de Inglês (PEB II – 

Inglês/ 43º colocada), um motorista II (37º colocado) e duas psicólogas (29º e 30º 

colocadas). 

Para exercer a função na Prefeitura de Caraguatatuba, é necessário apresentar a 

documentação exigida no “Capítulo XIV – Da Convocação” do edital de abertura, 

publicado na Edição nº 50 do Diário Oficial Eletrônico do Município de 14 de 

setembro de 2018. 

O Instituto Zambini aplicou as provas do Concurso Público 01/2018 da Prefeitura 

de Caraguatatuba para as funções de nível superior e técnico no dia 25 de 

novembro de 2018, e para os cargos de nível médio e fundamental no dia 2 de 

dezembro de 2018.  As inscrições para as 166 vagas de 57 cargos foram 

realizadas entre os dias 14 de setembro e 18 de outubro na internet.  Os salários 

variam de R$ 1.016,76 a R$ 4.284,55. Os aprovados são convocados conforme a 

necessidade da Administração Pública. 

Ao todo, 1.373 aprovados no Concurso Público 01/2018 foram chamados desde 

fevereiro de 2019. O certame foi prorrogado por mais um ano em 18 de junho de 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_793.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf


 

 
 

2021 para alguns cargos (Comunicado de Prorrogação do Prazo de Validade do 

Concurso Público de 01/2018). 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

Avenida Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). 

Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento 

ao público é das 9h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf
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Prática esportiva em Caraguatatuba contribui no desenvolvimento e 

inclusão de autistas 

 

A prática do esporte, além de fornecer lazer e qualidade de vida para adultos, 

beneficiam ainda as crianças por proporcionar um momento de descarga de 

energia e entretenimento. O esporte se mostra ainda mais valioso e importante no 

caso de crianças com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), auxiliando em 

seu desenvolvimento e inclusão na sociedade. Em Caraguatatuba, isso vem sendo 

mostrado na prática. 

Exemplos disso são os estudantes da EMEFEBS Ricardo Luques Samarco Serra 

(escola bilíngue), Raphael Macário e Raphael França, ambos com 13 anos e 

diagnosticados com autismo, que apresentaram melhoras em sua socialização, 

coordenação motora, fala e até mesmo em seu desempenho escolar após 

iniciarem a prática esportiva gratuita da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação, de acordo com as próprias mães dos jovens. 

Rose França, mãe de Raphael França, que pratica karatê no Centro Esportivo 

Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), relembra que a vida diária de seu filho não 

tinha muitas atividades externas, até que um dia, em uma visita do projeto Nova 

Onda Caraguá (Organização Social responsável pelo oferecimento das atividades 

esportivas em Caraguatatuba) na escola, despertou o interesse de seu filho em 

praticar a modalidade. 

“Ele sempre começou outras atividades como futebol e tênis, mas sempre saia por 

conta de não se identificar com o esporte. O Karatê foi diferente, ele passou a ficar 

mais alegre, ia pra escola mais feliz, chegava contando o que aprendeu todo 

alegre”, diz. 

“A sensei Maria ajudava muito, sempre trabalhando com muita paciência. Ela não 

se importa em parar para explicar quantas vezes for necessário. Eu esperei um 



 

 
 

tempo por que pensei que ele iria desistir, aí um dia ela me disse que o Raphael 

teria muito potencial, então comprei o kimono e foi o dia mais feliz para ele”, 

relembra. 

De acordo com Rose, Raphael iniciou o Karatê assim que as atividades esportivas 

no município retornaram e hoje seu filho faz coisas que ele não fazia 

anteriormente, com sua coordenação motora sendo incentivadas. “Além disso, as 

notas na escola tem melhorado significativamente e ele não falta em uma aula”, 

conta. 

“Ele mesmo se arruma pra ir treinar, eu não preciso pedir mais como antes. Hoje 

ele coloca a roupa sozinho, blusa de frio com zíper que ele não colocava. Está 

aprendendo a amarrar o kimono que nem eu sei. Esse resultado se dá muito pelo 

amor da sensei tem em ensinar. Ela se dedica, senta, explica, ela pergunta pra mim 

as coisas sobre ele, para uma melhor forma de lidar com o Raphael. Quem que faz 

isso se não por amor?”, complementa. 

De acordo com a sensei de Karatê, Maria do Carmo, o Raphael é um menino muito 

inteligente, que presta atenção nos ensinamentos, sempre focado e detalhista. 

“Deixo ele ficar à vontade, sempre no tempo e limite dele. Depois vou corrigindo. Os 

ensinamentos são iguais para todos , o diferencial  é a paciência e o amor, que vem 

da minha formação acadêmica e dos ensinamentos do meus pais desde pequena, 

que me ensinaram a ter empatia e amor pelo próximo, respeitando as diferenças e 

limites de cada um. A faculdade só forma as pessoas , mas se você não tiver 

dedicação, amor e tudo isso que foi falado, não vai ter resultado”, comenta. 

Segundo a Terapeuta Ocupacional da Secretaria de Educação da Prefeitura de 

Caraguatatuba, Mariah Hartog Bricks, o esporte, além dos benefícios para saúde 

física e mental já conhecido para todos, é capaz de proporcionar para jovens e 

crianças dentro do espectro autista, benefícios em áreas que estejam prejudicadas, 

como a coordenação e planejamento motor, adequação de tônus, força e 

resistência muscular, controle viso-motor, equilíbrio; funções executivas e 

cognitivas, como memória de trabalho, atenção, concentração. Além de oportunizar 

vivências para socialização com seus pares, sejam eles crianças típicas ou atípicas, 

compreensão de regras sociais e desportivas e rotina. 

“Tais competências motoras e de socialização são primordiais para o 

desenvolvimento de outras habilidades nas demais áreas da vida da criança, como 

sua participação em atividades do dia a dia, vestir-se com independência, comer 

sozinho; escrita, desenho, participação em sala de aula e muito mais”, explica. 

Andreia Patrícia Macário, conta que como todo autista, Raphael Macário tinha 

dificuldades como seletividade alimentar, noção de espaço, socialização e contatos 

físicos. “Por mais que as terapias ajudassem, percebi que ainda estava faltando 

algo e foi ai que o esporte entrou em nossas vidas. Matriculei ele em março no Jiu 



 

 
 

Jitsu, com a intenção de o fazer ganhar equilíbrio e perder peso, só não esperava 

que isso iria nos ajudar a superar suas dificuldade”, explica. 

“Quando ele entrou, a professora Camila Mesquita nos acolheu super bem e deu 

todo suporte para cada dificuldade do meu filho, o fazendo amar a modalidade. Ela 

foi a primeira a acreditar nele e tem toda paciência e vontade de ajudá-lo a vencer 

seus limites”, continua. 

A mãe de Macário concluiu que o esporte ajudou no autismo e na vida de seu filho, 

fazendo com que Raphael levasse para a casa os conhecimentos do Jiu Jitsu, como 

obediências de regras, controle de força, socializar com amigos e colegas e 

também em seu equilíbrio. 

“Hoje, através do esporte, meu filho é mais feliz, tem amigos e está superando 

suas dificuldades, melhorando seu comportamento na escola e nas atividades. 

Apesar de pouco tempo, já colhemos grandes frutos e eu sou extremamente grata 

ao Jiu Jitsu e a profissional que acreditou no meu filho e ajuda a superar seus 

limites”. 

Para a professora de Jiu Jitsu, Camila Mesquita, foi o primeiro contato dela com um 

aluno com espectro. “No início ele chegou agitado, beliscando, não conseguia fazer 

os exercícios específico do Jiu Jitsu que ajudam na coordenação motora, mas as 

técnicas ele aprendeu fácil e foi quando percebi que ele consegue fazer certinho, 

era só questão de persistência, pois ele é muito inteligente e aprende fácil”, 

explica. 

“Na primeira semana de aula ganhei um abraço dele e ele pulou no meu colo, aí ali 

percebi que ganhei mais que um aluno, foi o que me motivou mais ainda. A mãe 

dele é super esforçada e foi peça fundamental para me ajudar nas aulas. Uma 

super-mãe que acredita e deposita todo seu tempo, esforço e carinho nele”, 

continua. “A evolução dele nos dá alegria, mostra o quanto a vida dele mudou e 

melhorou. A principal técnica é o amor e carinho com ele”, finaliza. 

Segundo o secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo, o esporte é uma das ferramentas mais importante quando o assunto é 

inclusão social. “Atividades desse tipo ajudam no crescimento pessoal, 

promovendo a convivência em grupo, respeito ao próximo e diversos outros 

aspectos e vimos como pode ser importante para jovens com o espectro”, diz. 

“Enquanto administração pública queremos sempre atingir o maior número de 

pessoas possíveis na prática do esporte e temos o objetivo de capacitar os 

professores para que todos tenham capacidade de melhor atender as 

necessidades dos nosso alunos”, finaliza. 

 Atividades esportivas 



 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através do projeto Nova Onda Caraguá, da 

Secretaria de Esportes e Recreação, oferece atividades esportivas gratuitas para 

todos os munícipes do município a partir dos 6 anos de idade. 

As inscrições podem ser feitas através do site 

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

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

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

Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG), localizado na Av. José Herculano, 

50. 

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

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

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

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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Mais 16 bolsistas do PEAD são chamados para atuar na limpeza 

urbana de Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba divulgou a lista de convocação do Programa 

Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) com mais 16 bolsistas para trabalhar 

na limpeza e manutenção das vias, praças e praias do município. Os beneficiários 

de serviços leves classificados do 505º ao 520º devem comparecer na próxima 

segunda, terça e quarta-feira-feira (16, 17 e 18/5), das 9h às 11h e das 13h às 

16h30, no Departamento de RH da Secretaria de Administração, no Centro.  

Desde março de 2020, a Prefeitura de Caraguatatuba chamou 1.748 bolsistas do 

PEAD, dos quais 520 eram beneficiários de serviços leves e 1.228 de pesados. A 

lista está disponível na Edição 793 do  Diário Oficial Eletrônico do Município da 

última sexta-feira (13).  

No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); 

comprovante de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de 

residência (original e cópia); título de eleitor (original e cópia); comprovante de 

votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; certificado de reservista 

– se for do sexo masculino (original e cópia); documento onde conste o número do 

PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – CTPS (original); cópia da 

carteira de trabalho (página com o número e série e página com os dados 

pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão de 

casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de 

nascimento dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de 

antecedentes criminais.  As divergências de documentos e informações prestadas 

no momento da inscrição em fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação 

do candidato. 

Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja 

necessidade de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_793.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

como certidões de quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato 

não tenha acesso à internet, a Prefeitura irá receber toda documentação, após o 

período de isolamento e reabertura dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório 

Eleitoral. 

Os bolsistas de ambos os sexos executam 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, supervisionadas pela 

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

Avenida Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). 

Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento 

ao público é das 9h às 12h e das 14h às 16h30. 
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‘Bairro a Bairro’: Confira a programação da próxima semana em 

Caraguatatuba 

 

Na próxima semana, de 16 a 20 de maio, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Serviços Públicos, estará com o programa ‘Bairro a Bairro’ nas 

regiões da Martim de Sá, Prainha, Jardim Forest, Ipiranga, Ponte Seca, Jardim 

Samambaia, Jardim Aruan, Jardim Jaqueira e Sumaré. 

São 120 trabalhadores que, de segunda a sexta-feira, a partir das 6h, percorrem 

diariamente os bairros da cidade com uma força-tarefa, dando mais agilidade e 

eficiência aos serviços. A Sesep prevê que o mutirão finalize em menos de dois 

meses, até que todas as ruas da Região Sul sejam atendidas. Na sequência, o 

programa entra na Região Norte da cidade. 

Pelo ‘Bairro a Bairro’ são realizados serviços de roçada, varrição, capina, pintura de 

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

duas capinadeira ‘bob bod’ e quatro caminhões para recolha dos materiais em um 

curto período de tempo. 
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MACC promove Roda de Conversa durante 20ª Semana Nacional de 

Museus 

 

O MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba oferece uma programação 

especial para a 20ª Semana Nacional de Museus. Na sexta-feira (20), das 14h às 

17h, será realizada uma Roda de Conversa na Videoteca Lúcio Braun, que tratará 

sobre o tema: O Poder dos Museus. O credenciamento de participação deverá ser 

feito a partir das 13h30. 

Participam da Roda de Conversa a museóloga Diná Jobst; Luzia Prado, historiadora 

e técnica em arquivos municipais na Prefeitura de Caraguatatuba/ Secretaria de 

Administração do Arquivo Administrativo José Lúcio de Alcântara; e o museógrafo 

Gilson Alcântara, todos profissionais responsáveis pela implantação do MACC. A 

mediação do encontro fica por conta da historiadora do Arquivo Municipal Arino 

Sant’Ana de Barros, Arquivo Geral da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural 

de Caraguatatuba e diretora interina do MACC, Denise Lemes. 

A Semana Nacional de Museus é uma das ações da Política Nacional de Museus do 

Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), construída e proposta de forma articulada 

com o setor museal brasileiro, e que tem como propósito mobilizar os museus de 

todo o país a partir de um esforço de convergência de suas programações em torno 

de um mesmo tema. 

Há 45 anos, a escolha do tema é proposta anualmente pelo Conselho Internacional 

de Museus (ICOM), para o Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de 

maio. Nesta data, convidam-se os museus, profissionais e comunidades museais a 

criar, imaginar e compartilhar ações voltadas para o diálogo com os seus públicos e 

territórios, fortalecendo o reconhecimento e a visibilidade dos museus. 

De acordo com a organização do evento, é de grande importância reconhecer o 

Poder dos Museus. Pois, os museus vêm se mostrando instituições capazes de se 

reinventar em momentos de crise, ao longo dos tempos históricos, ao qual 



 

 
 

podemos perceber seu poder de auxiliar as sociedades a se reconhecerem e 

transformarem as suas realidades. O Poder dos Museus está presente em suas 

ações de pesquisa, preservação, conservação, educação, comunicação, ação 

cultural, gestão, inovação tecnológica, cumprimento de suas funções sociais e 

criação de repertórios para o futuro. 

Serviço 

Roda de Conversa: 20ª Semana Nacional de Museus 

Data: 20 de maio (sexta-feira) 

Horário: 14h às 17h 

Credenciamento: 13h30 às 14h 

Evento Gratuito 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro de Caraguatatuba (Videoteca Lúcio 

Braun) 

Mais informações: (12) 3883-9980 
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TMC recebe espetáculo gratuito ‘Talvez isso não seja totalmente 

preciso, mas aqui está’ 

 

Na quinta-feira (19), às 20h, o TMC – Teatro Mario Covas recebe o espetáculo 

‘Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está’, do grupo Protótipo Tópico 

(@prototipotopico). A peça tem entrada gratuita e os ingressos podem ser retirados 

uma hora antes do início da sessão. 

No mesmo dia, das 15h às 16h, será realizada a oficina ‘Lugar memória: 

parâmetros do real que moldam a ficção’.  As inscrições podem ser feitas no local 

do evento, com limite de 25 pessoas. Mais informações podem ser obtidas pelo 

número: (14) 3434-1889. 

Neste espetáculo, a morte brutal de uma menina de nove anos, Mara Lúcia, em 

1970, na cidade de Bauru, é o disparador para uma sequência de cenas poético 

documentais que buscam tentar entender a brutalidade de ontem que persiste no 

hoje. As lembranças de uma amiga de Mara, fragmentos do texto ‘Memórias do 

Subsolo’ de F. Dostoiévski, reportagens sobre o fato e o próprio assombro dos 

artistas envolvidos se misturam na construção em cena de uma memória 

fabricada. 

Violência de gênero, impunidade e luta de classes são alguns dos temas presentes 

neste documentário cênico, que resgata a memória e tenta entender a brutalidade 

dos fatos. 

A apresentação do espetáculo é uma realização da Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa do Estado de São Paulo em parceira com a Prefeitura Municipal, 

por meio da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Sobre grupo Protótipo Tópico 

Durante seus 10 anos de ‘(r)existência’, o grupo pesquisa a preparação do ator, a 

dilatação física, corporal, imagética e temporal, a ação vocal, o caminho da pré 



 

 
 

expressividade à expressividade e construção da cena. Atualmente, o grupo 

caminha pelos estudos na vertente do Lugar memória, do teatro documentário e 

interações entre vídeo e teatro. 

Serviço 

Espetáculo “Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está” – Grupo 

Protótipo Tópico 

Data: 19 de maio (sábado) 

Horário: 20h 

Entrada Gratuita – retirar ingresso com 1h de antecedência 

Classificação 14 anos 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Quarto módulo do Curso de Apicultura amplia conhecimentos sobre 

produção de abelhas rainhas 

 

Encerrou-se nesta quinta-feira (12) o quarto módulo do curso de Apicultura 

ofertado pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, em parceria com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (Senar) e Sindicato Rural de Paraibuna. 

Este é o penúltimo módulo do curso que tratou sobre o processo da produção de 

abelhas rainhas e a produção da geleia real, um produto superior ao pólen que tem 

muito potencial de comercialização e ainda é pouco explorado. 

Os 12 alunos que se aproximam da etapa final serão certificados quando 

concluírem o quinto módulo do curso. 

O treinamento é voltado aos pequenos produtores e trabalhadores rurais com 

objetivo de profissionalizar a atividade e fomentar o empreendedorismo local. A 

maioria dos alunos já atua na área, mas de uma forma artesanal, este campo 

ainda é pouco explorado. 

O curso iniciou no mês de fevereiro com a fase de implantação do apiário, normas 

técnicas, distância entre as colmeias, segurança de áreas habitadas, busca dos 

enxames na natureza, biologia e comportamento das abelhas, entre outros. 

As aulas focaram na produção de mel, ensinando técnicas e uso dos equipamentos 

para a produção de própolis, pólen e,  principalmente, a geleia real, que foi o foco 

desta etapa. 

O curso é ministrado pelo instrutor Celso Ribeiro Cavalcante de Souza, biólogo e 

apicultor há 40 anos. 



 

 
 

No final do curso será realizada a produção do própolis, que é amplamente 

comercializado como um antibiótico natural, cicatrizante e bactericida. O módulo 

também vai abordar sobre as técnicas de administração desta produção. 

A proposta é que os alunos saiam capacitados e excelentes apicultores para que 

possam atuar com qualidade, sabedoria e aumentando a atividade na região. 
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Com o tema ‘Ser cuidado em liberdade é um direito’, Caraguatatuba 

reforça a importância da Luta Antimanicomial 

 

Em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, comemorada no dia 18 de 

maio, a Prefeitura de Caraguatatuba promoveu nesta sexta-feira (13) encontro com 

trabalhadores da área, pacientes e familiares para debater e apresentar todo 

processo de luta e avanços da reforma psiquiátrica. 

A reforma é a construção de um modelo humanizado de atenção integral que não 

mais prioriza a hospitalização como única forma de tratamento. A partir dela, o 

paciente passou a ter acesso a uma assistência primária básica e aos 

atendimentos especializados como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

A secretária adjunta da Saúde, Derci Andolfo, contou que em sua trajetória 

profissional acompanhou todo processo de evolução e reforçou que a luta deve ser 

constante para que não haja o retrocesso. Também destacou o avanço do serviço 

de saúde mental no município que evoluiu desde 2017. “Diversos equipamentos 

foram implantados para o atendimento psiquiátrico de adultos e crianças e todos 

custeados com verba municipal”, ressaltou. 

Para o prefeito Aguilar Junior é de suma importância que os governantes 

compreendam a importância do assunto, quanto já foi avançado e o que falta 

avançar. “Muito já foi feito no município, mas precisamos evoluir e buscar recursos 

para melhorar os serviços e atender com excelência nossos pacientes. A luta é de 

todos nós”. 

O encontro contou com a palestra da assistente social do CAPS-AD Vanda Ramos, 

com o tema ‘Evolução do tratamento mental pós reforma antimanicomial em CAPS-

AD’. Em seguida, o psicólogo do ambulatório mental infantojuvenil, Giulio Medrado 

Acayaba, abordou o tema ‘A luta antimanicomial na perspectiva do tratamento 

infantojuvenil’. O médico psiquiatra do CAPS II, Dr. Daniel Loures Goyatá, falou 

sobre ‘Abordagem ao paciente psiquiátrico’, enquanto o médico psiquiatra do CAPS 



 

 
 

II, Dr. Sergio Cerqueiro Tonetto, fez uma palestra reflexiva com o tema ‘Não se 

acalme. Busque sua serenidade’. 

A coordenadora das especialidades da Secretaria de Saúde, enfermeira Cecília 

Alves Piauí, encerrou o evento fazendo uma reflexão aos participantes. “Devemos 

sim conduzir os trabalhos com nosso conhecimento técnico, mas acima de tudo, 

com empatia e técnica, pois todos tem o direito a viver em liberdade. Pensamento 

não se engaiola”, finalizou. 

Serviços 

Caraguatatuba possui uma estrutura ampla para atender os pacientes psiquiátricos 

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

pessoas com sofrimento ou transtorno mental de severo a persistente, 

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

principal estratégia do processo iniciado na Reforma Psiquiátrica. Atualmente, são 

aproximadamente 3 mil usuários ativos. 

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

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

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

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

relacionadas à dependência química, com 251 pacientes ativos. 

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

Jardim Primavera, o Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil, que é um passo a 

mais neste importante trabalho, com 1.048 ativos. No mesmo local, também são 

atendidos casos de violência contra crianças e adolescentes, através do ‘Protege’. 

Desde 2019, o atendimento é feito em, no máximo, 72 horas e em uma única vez 

por profissionais capacitados para este fortalecimento. Atualmente, são 150 ativos. 

Desde 2021, Caraguatatuba possui também o Centro de Reabilitação Psiquiátrico 

na Casa de Saúde Stella Maris para pacientes em situação de urgência e 

emergência, atendidos de forma humanizada. 
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Caraguatatuba recolhe quase 87 mil bitucas de cigarro e reduz a 

contaminação ao meio ambiente 

 

Entre junho de 2021 e abril de 2022, o programa ‘Caraguatatuba sem Bitucas’ 

recolheu um total de 86.975 bitucas de cigarro que foram descartados 

corretamente nos pontos de coleta do município. 

Os dados divulgados pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e pelas 

empresas parceiras, Flow e Poiato Recicla, indicam que a colaboração dos usuários 

tem resultado na preservação do ambiente e na saúde coletiva. Somente no mês 

de abril foram coletadas 7.875 bitucas. 

Isso significa que o descarte correto dos resíduos de cigarro deixou de contaminar 

3.938 litros de água, pois cada duas bitucas descartadas nas águas equivalem à 

poluição causada por um litro de esgoto. 

Os cigarros são muitos perigosos para o meio ambiente devido à alta concentração 

de resíduos tóxicos. Apenas uma bituca pode concentrar mais de sete mil 

substâncias nocivas que vão além da nicotina e de metais pesados. Estes, por sua 

vez, quando descartados incorretamente contaminam o solo, o mar e toda a 

biodiversidade. 

E para incentivar o descarte correto do cigarro, a cidade possui nove pontos 

instalados conhecidos como bituqueiras. Alguns deles são: Mirantes da Orla (Por do 

Som), Entreposto de Pesca do Camaroeiro, Mirante do Camaroeiro, Parque 

Trombini, Feira do Artesão e Calçadão. Além desses locais, as praias Martim de Sá, 

Prainha e Cocanha têm cinzeiros de praias confeccionados com bambu para que o 

banhista possa descartar as cinzas e as bitucas. 

O projeto é desenvolvido no município desde junho de 2021 pela Prefeitura de 

Caraguatatuba e Poiato Recicla, a única no mundo que possui patente de 

tecnologia 100% nacional para reciclagem dos resíduos de bitucas de cigarros. O 



 

 
 

trabalho é desenvolvido também em parceria com a Flow Sustentável, 

representante da Poiato Recicla no Litoral Norte. 

O material recolhido é encaminhado para uma usina de reciclagem onde é 

descontaminado, transformado em massa celulósica e utilizado para fazer papel 

artesanal. O produto reciclado retorna ao município para entidades sociais 

utilizarem em projetos de artesanato com a população, se tornando fonte de 

geração de renda. 
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Maratona aquática, campeonato de pesca e manobras radicais são 

atrações neste final de semana em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba conta com atrações esportivas para todos os tipos e gostos neste 

final de semana. No sábado (14) e domingo (15), o município recebe a 2ª Etapa do 

Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2022 na Praia do Massaguaçu; a 4ª 

etapa do Circuito de Maratonas Aquáticas, na Praia da Cocanha; e mais uma 

edição do Arena Freestyle Show, na Praça de Eventos do Porto Novo. Os eventos 

contam com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das Secretarias de 

Esportes e Recreação e Turismo. 

Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 

No sábado e domingo, na Praia do Massaguaçu, na região norte de Caraguatatuba, 

o município recebe a 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 

2022. O evento, realizado pela Federação Paulista de Pesca e Lançamento 

(FPPL), conta com o apoio da administração municipal e espera receber cerca de 

150 atletas da modalidade. 

Nesta competição, que tem abertura prevista para treinamento e reconhecimento 

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

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

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

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

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

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

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

Mais informações sobre a competição 

acessando: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-

sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/ 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/


 

 
 

Arena Freestyle Show 

O Arena Freestyle Show, em mais uma temporada, abrilhanta Caraguatatuba com 

uma edição repleta de emoção, manobras radicais e adrenalina.  O maior evento 

brasileiro da modalidade será realizado neste sábado (14), a partir das 19h, na 

Praça de Eventos do Porto Novo. 

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

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

mais adrenalina e emoção aos fãs do Motocross. 

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

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

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

Raphael Arnellas. 

Mais informações sobre o evento e ponto de trocas de ingresso, 

acessando: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/adrenalina-do-

arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-

ingresso-solidario/ 

Maratona Aquática 

A Federação Aquática Paulista realiza no 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. 

Mais informações sobre a competição, 

acessando: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-

recebe-4a-etapa-de-um-dos-maiores-campeonatos-de-maratonas-aquaticas-da-

america-latina/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/adrenalina-do-arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-solidario/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/adrenalina-do-arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-solidario/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/adrenalina-do-arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-solidario/
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Maio Laranja: Cras Sul de Caraguatatuba apresenta peça teatral sobre 

combate ao abuso infantil 

 

Semana em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes, em 18 de maio, o Centro de Referência em 

Assistência Social (Cras) Sul de Caraguatatuba apresenta na terça (17) e quarta-

feira (18) a peça teatral “Chapeuzinho vermelho em apuros”, em ação aberta ao 

público. 

O evento será realizado às 9h30, na Avenida José Herculano, 6.900, no bairro 

Porto Novo. A atividade é alusiva à campanha conscientização ‘Faça Bonito’, que 

neste ano completa 22 anos de existência, tendo como proposta destacar a data 

para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da 

luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. 

Em Caraguatatuba, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(Creas), coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Cidadania, atende crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, 

vítimas de negligência, abuso e exploração sexual. 

Além disso, o Conselho Tutelar do município também recebe denúncias e mesmo 

na pandemia manteve o atendimento, em regime de plantão, 24 horas por dia. Na 

Secretaria de Saúde, existe a unidade ‘Protege’, que trabalha com as vítimas de 

violência doméstica e sexual, onde são acompanhadas por uma equipe formada 

por psicólogo, enfermeiro, psiquiatra, assistente social e psicopedagoga. 

18 de maio 

Essa data foi instituída pela Lei Federal 9.970/00 e representa uma conquista que 

demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no território 

brasileiro e que já alcançou diversos municípios do país. A escolha se deve ao 

assassinato de Araceli, uma menina de oito anos que foi drogada, estuprada e 



 

 
 

morta por jovens de classe média alta, no dia 18 de maio de 1973, em Vitória (ES). 

Esse crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje permanece impune. 

Onde denunciar? 

Disque Direitos Humanos: Disque 100 e WhatsApp (61) 99656- 5008 

Conselho Tutelar – Região Central 

Telefones: 12 3883-8895, 3882-1690 e 3882-2573 (2ª a 6ª feira) 

Plantão: 12 99723-6758 (fim de semana e feriados) 

E-mail: conselho.tutelar@caraguatatuba.sp.gov.br 

Endereço: Rua Olimpio José de Oliveira, 79 – Jardim Jaqueira 

Conselho Tutelar – Região Sul 

Telefones: 12 3887-1520 e 3887-1602 (2ª a 6ª feira) 

Endereço: Rua Caraguatatuba, 293 – Travessão 

Creas 

Telefone: (12) 3886-2960 

E-mail: creas.social@caraguatatuba.sp.gov.br 

Endereço: Rua Senador Feijó, 165 – Jardim Aruan 

Polícia Civil – 197 (24h) 

Emergência – 190 
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Caraguatatuba recolhe quase 87 mil bitucas de cigarro e reduz a 

contaminação ao meio ambiente 

 

Entre junho de 2021 e abril de 2022, o programa ‘Caraguatatuba sem Bitucas’ 

recolheu um total de 86.975 bitucas de cigarro que foram descartados 

corretamente nos pontos de coleta do município. 

Os dados divulgados pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e pelas 

empresas parceiras, Flow e Poiato Recicla, indicam que a colaboração dos usuários 

tem resultado na preservação do ambiente e na saúde coletiva. Somente no mês 

de abril foram coletadas 7.875 bitucas. 

Isso significa que o descarte correto dos resíduos de cigarro deixou de contaminar 

3.938 litros de água, pois cada duas bitucas descartadas nas águas equivalem à 

poluição causada por um litro de esgoto. 

Os cigarros são muitos perigosos para o meio ambiente devido à alta concentração 

de resíduos tóxicos. Apenas uma bituca pode concentrar mais de sete mil 

substâncias nocivas que vão além da nicotina e de metais pesados. Estes, por sua 

vez, quando descartados incorretamente contaminam o solo, o mar e toda a 

biodiversidade. 

E para incentivar o descarte correto do cigarro, a cidade possui nove pontos 

instalados conhecidos como bituqueiras. Alguns deles são: Mirantes da Orla (Por do 

Som), Entreposto de Pesca do Camaroeiro, Mirante do Camaroeiro, Parque 

Trombini, Feira do Artesão e Calçadão. Além desses locais, as praias Martim de Sá, 

Prainha e Cocanha têm cinzeiros de praias confeccionados com bambu para que o 

banhista possa descartar as cinzas e as bitucas. 

O projeto é desenvolvido no município desde junho de 2021 pela Prefeitura de 

Caraguatatuba e Poiato Recicla, a única no mundo que possui patente de 



 

 
 

tecnologia 100% nacional para reciclagem dos resíduos de bitucas de cigarros. O 

trabalho é desenvolvido também em parceria com a Flow Sustentável, 

representante da Poiato Recicla no Litoral Norte. 

O material recolhido é encaminhado para uma usina de reciclagem onde é 

descontaminado, transformado em massa celulósica e utilizado para fazer papel 

artesanal. O produto reciclado retorna ao município para entidades sociais 

utilizarem em projetos de artesanato com a população, se tornando fonte de 

geração de renda. 
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Fundo Social de Caraguatatuba recebe mais de 190 litros de doação 

de leite 

 

Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba recebeu nesta sexta-feira (13) 16 

caixas de leite, o equivalente a 192 litros de leite, que serão encaminhadas para as 

instituições sociais da cidade em ações direcionadas ou emergenciais. 

Os produtos foram doados pela empresária Juliana Magalhães, proprietária da loja 

La Mariah, e foram arrecadados durante mais uma edição do ‘Loucas por Bazar’, já 

bastante comum na cidade. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu à proprietária, mas 

principalmente às clientes que contribuíram em benefício da instituição. 

“Mais uma vez somos beneficiados com as caixas de leite arrecadadas pelo Bazar. 

A cada edição a expectativa é enorme, pois por meio do evento atingimos 

demandas emergenciais”, destacou. 

A organizadora do bazar também agradeceu a todos que aderiram à campanha e 

doaram as caixas de leite, que farão uma grande diferença na vida das famílias que 

receberem. 
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Prefeitura de Caraguatatuba faz 85ª chamada de aprovados do 

concurso de 2018 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba chamou mais 24 aprovados do Concurso Público 

01/2018 para entregar a documentação do processo de admissão na próximas 

segunda, terça e quarta-feira (16, 17 e 18/5), das 9h às 16h30, no Departamento 

de RH da Secretaria da Administração (Secad), no Centro. A 85ª convocação foi 

publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital 793) da última sexta-feira 

(13/5). 

Entre os 24 convocados desta semana, estão 14 agentes administrativos (224º ao 

237º colocado), dois inspetores de alunos (95º e 96º colocado), três professores de 

Educação Infantil (PEB I – Educação Infantil/ 118º ao 120º colocado), um professor 

de Ciências (PEB II – Ciências/ 16º colocado), uma professora de Inglês (PEB II – 

Inglês/ 43º colocada), um motorista II (37º colocado) e duas psicólogas (29º e 30º 

colocadas). 

Para exercer a função na Prefeitura de Caraguatatuba, é necessário apresentar a 

documentação exigida no “Capítulo XIV – Da Convocação” do edital de abertura, 

publicado na Edição nº 50 do Diário Oficial Eletrônico do Município de 14 de 

setembro de 2018. 

O Instituto Zambini aplicou as provas do Concurso Público 01/2018 da Prefeitura 

de Caraguatatuba para as funções de nível superior e técnico no dia 25 de 

novembro de 2018, e para os cargos de nível médio e fundamental no dia 2 de 

dezembro de 2018.  As inscrições para as 166 vagas de 57 cargos foram 

realizadas entre os dias 14 de setembro e 18 de outubro na internet.  Os salários 

variam de R$ 1.016,76 a R$ 4.284,55. Os aprovados são convocados conforme a 

necessidade da Administração Pública. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_793.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf


 

 
 

Ao todo, 1.373 aprovados no Concurso Público 01/2018 foram chamados desde 

fevereiro de 2019. O certame foi prorrogado por mais um ano em 18 de junho de 

2021 para alguns cargos (Comunicado de Prorrogação do Prazo de Validade do 

Concurso Público de 01/2018). 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

Avenida Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). 

Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento 

ao público é das 9h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf
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Prática esportiva em Caraguatatuba contribui no desenvolvimento e 

inclusão de autistas 

 

A prática do esporte, além de fornecer lazer e qualidade de vida para adultos, 

beneficiam ainda as crianças por proporcionar um momento de descarga de 

energia e entretenimento. O esporte se mostra ainda mais valioso e importante no 

caso de crianças com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), auxiliando em 

seu desenvolvimento e inclusão na sociedade. Em Caraguatatuba, isso vem sendo 

mostrado na prática. 

Exemplos disso são os estudantes da EMEFEBS Ricardo Luques Samarco Serra 

(escola bilíngue), Raphael Macário e Raphael França, ambos com 13 anos e 

diagnosticados com autismo, que apresentaram melhoras em sua socialização, 

coordenação motora, fala e até mesmo em seu desempenho escolar após 

iniciarem a prática esportiva gratuita da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação, de acordo com as próprias mães dos jovens. 

Rose França, mãe de Raphael França, que pratica karatê no Centro Esportivo 

Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), relembra que a vida diária de seu filho não 

tinha muitas atividades externas, até que um dia, em uma visita do projeto Nova 

Onda Caraguá (Organização Social responsável pelo oferecimento das atividades 

esportivas em Caraguatatuba) na escola, despertou o interesse de seu filho em 

praticar a modalidade. 

“Ele sempre começou outras atividades como futebol e tênis, mas sempre saia por 

conta de não se identificar com o esporte. O Karatê foi diferente, ele passou a ficar 

mais alegre, ia pra escola mais feliz, chegava contando o que aprendeu todo 

alegre”, diz. 



 

 
 

“A sensei Maria ajudava muito, sempre trabalhando com muita paciência. Ela não 

se importa em parar para explicar quantas vezes for necessário. Eu esperei um 

tempo por que pensei que ele iria desistir, aí um dia ela me disse que o Raphael 

teria muito potencial, então comprei o kimono e foi o dia mais feliz para ele”, 

relembra. 

De acordo com Rose, Raphael iniciou o Karatê assim que as atividades esportivas 

no município retornaram e hoje seu filho faz coisas que ele não fazia 

anteriormente, com sua coordenação motora sendo incentivadas. “Além disso, as 

notas na escola tem melhorado significativamente e ele não falta em uma aula”, 

conta. 

“Ele mesmo se arruma pra ir treinar, eu não preciso pedir mais como antes. Hoje 

ele coloca a roupa sozinho, blusa de frio com zíper que ele não colocava. Está 

aprendendo a amarrar o kimono que nem eu sei. Esse resultado se dá muito pelo 

amor da sensei tem em ensinar. Ela se dedica, senta, explica, ela pergunta pra mim 

as coisas sobre ele, para uma melhor forma de lidar com o Raphael. Quem que faz 

isso se não por amor?”, complementa. 

De acordo com a sensei de Karatê, Maria do Carmo, o Raphael é um menino muito 

inteligente, que presta atenção nos ensinamentos, sempre focado e detalhista. 

“Deixo ele ficar à vontade, sempre no tempo e limite dele. Depois vou corrigindo. Os 

ensinamentos são iguais para todos , o diferencial  é a paciência e o amor, que vem 

da minha formação acadêmica e dos ensinamentos do meus pais desde pequena, 

que me ensinaram a ter empatia e amor pelo próximo, respeitando as diferenças e 

limites de cada um. A faculdade só forma as pessoas , mas se você não tiver 

dedicação, amor e tudo isso que foi falado, não vai ter resultado”, comenta. 

Segundo a Terapeuta Ocupacional da Secretaria de Educação da Prefeitura de 

Caraguatatuba, Mariah Hartog Bricks, o esporte, além dos benefícios para saúde 

física e mental já conhecido para todos, é capaz de proporcionar para jovens e 

crianças dentro do espectro autista, benefícios em áreas que estejam prejudicadas, 

como a coordenação e planejamento motor, adequação de tônus, força e 

resistência muscular, controle viso-motor, equilíbrio; funções executivas e 

cognitivas, como memória de trabalho, atenção, concentração. Além de oportunizar 

vivências para socialização com seus pares, sejam eles crianças típicas ou atípicas, 

compreensão de regras sociais e desportivas e rotina. 

“Tais competências motoras e de socialização são primordiais para o 

desenvolvimento de outras habilidades nas demais áreas da vida da criança, como 

sua participação em atividades do dia a dia, vestir-se com independência, comer 

sozinho; escrita, desenho, participação em sala de aula e muito mais”, explica. 

Andreia Patrícia Macário, conta que como todo autista, Raphael Macário tinha 

dificuldades como seletividade alimentar, noção de espaço, socialização e contatos 



 

 
 

físicos. “Por mais que as terapias ajudassem, percebi que ainda estava faltando 

algo e foi ai que o esporte entrou em nossas vidas. Matriculei ele em março no Jiu 

Jitsu, com a intenção de o fazer ganhar equilíbrio e perder peso, só não esperava 

que isso iria nos ajudar a superar suas dificuldade”, explica. 

“Quando ele entrou, a professora Camila Mesquita nos acolheu super bem e deu 

todo suporte para cada dificuldade do meu filho, o fazendo amar a modalidade. Ela 

foi a primeira a acreditar nele e tem toda paciência e vontade de ajudá-lo a vencer 

seus limites”, continua. 

A mãe de Macário concluiu que o esporte ajudou no autismo e na vida de seu filho, 

fazendo com que Raphael levasse para a casa os conhecimentos do Jiu Jitsu, como 

obediências de regras, controle de força, socializar com amigos e colegas e 

também em seu equilíbrio. 

“Hoje, através do esporte, meu filho é mais feliz, tem amigos e está superando 

suas dificuldades, melhorando seu comportamento na escola e nas atividades. 

Apesar de pouco tempo, já colhemos grandes frutos e eu sou extremamente grata 

ao Jiu Jitsu e a profissional que acreditou no meu filho e ajuda a superar seus 

limites”. 

Para a professora de Jiu Jitsu, Camila Mesquita, foi o primeiro contato dela com um 

aluno com espectro. “No início ele chegou agitado, beliscando, não conseguia fazer 

os exercícios específico do Jiu Jitsu que ajudam na coordenação motora, mas as 

técnicas ele aprendeu fácil e foi quando percebi que ele consegue fazer certinho, 

era só questão de persistência, pois ele é muito inteligente e aprende fácil”, 

explica. 

“Na primeira semana de aula ganhei um abraço dele e ele pulou no meu colo, aí ali 

percebi que ganhei mais que um aluno, foi o que me motivou mais ainda. A mãe 

dele é super esforçada e foi peça fundamental para me ajudar nas aulas. Uma 

super-mãe que acredita e deposita todo seu tempo, esforço e carinho nele”, 

continua. “A evolução dele nos dá alegria, mostra o quanto a vida dele mudou e 

melhorou. A principal técnica é o amor e carinho com ele”, finaliza. 

Segundo o secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo, o esporte é uma das ferramentas mais importante quando o assunto é 

inclusão social. “Atividades desse tipo ajudam no crescimento pessoal, 

promovendo a convivência em grupo, respeito ao próximo e diversos outros 

aspectos e vimos como pode ser importante para jovens com o espectro”, diz. 

“Enquanto administração pública queremos sempre atingir o maior número de 

pessoas possíveis na prática do esporte e temos o objetivo de capacitar os 

professores para que todos tenham capacidade de melhor atender as 

necessidades dos nosso alunos”, finaliza. 

Atividades esportivas 



 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através do projeto Nova Onda Caraguá, da 

Secretaria de Esportes e Recreação, oferece atividades esportivas gratuitas para 

todos os munícipes do município a partir dos 6 anos de idade. 

As inscrições podem ser feitas através do site 

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

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

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

Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG), localizado na Av. José Herculano, 

50. 

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

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

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

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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Mais 16 bolsistas do PEAD são chamados para atuar na limpeza 

urbana de Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba divulgou a lista de convocação do Programa 

Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) com mais 16 bolsistas para trabalhar 

na limpeza e manutenção das vias, praças e praias do município. Os beneficiários 

de serviços leves classificados do 505º ao 520º devem comparecer na próxima 

segunda, terça e quarta-feira-feira (16, 17 e 18/5), das 9h às 11h e das 13h às 

16h30, no Departamento de RH da Secretaria de Administração, no Centro.  

Desde março de 2020, a Prefeitura de Caraguatatuba chamou 1.748 bolsistas do 

PEAD, dos quais 520 eram beneficiários de serviços leves e 1.228 de pesados. A 

lista está disponível na Edição 793 do  Diário Oficial Eletrônico do Município da 

última sexta-feira (13). 

No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); 

comprovante de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de 

residência (original e cópia); título de eleitor (original e cópia); comprovante de 

votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; certificado de reservista 

– se for do sexo masculino (original e cópia); documento onde conste o número do 

PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – CTPS (original); cópia da 

carteira de trabalho (página com o número e série e página com os dados 

pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão de 

casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de 

nascimento dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de 

antecedentes criminais.  As divergências de documentos e informações prestadas 

no momento da inscrição em fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação 

do candidato. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_793.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja 

necessidade de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, 

como certidões de quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato 

não tenha acesso à internet, a Prefeitura irá receber toda documentação, após o 

período de isolamento e reabertura dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório 

Eleitoral. 

Os bolsistas de ambos os sexos executam 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, supervisionadas pela 

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

Avenida Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). 

Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento 

ao público é das 9h às 12h e das 14h às 16h30. 
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TMC recebe espetáculo gratuito ‘Talvez isso não seja totalmente 

preciso, mas aqui está’ 

 

Na quinta-feira (19), às 20h, o TMC – Teatro Mario Covas recebe o espetáculo 

‘Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está’, do grupo Protótipo Tópico 

(@prototipotopico). A peça tem entrada gratuita e os ingressos podem ser retirados 

uma hora antes do início da sessão. 

Neste espetáculo, a morte brutal de uma menina de nove anos, Mara Lúcia, em 

1970 na cidade de Bauru, é o disparador para uma sequência de cenas poético 

documentais que buscam tentar entender a brutalidade de ontem que persiste no 

hoje. As lembranças de uma amiga de Mara, fragmentos do texto ‘Memórias do 

Subsolo’ de F. Dostoiévski, reportagens sobre o fato e o próprio assombro dos 

artistas envolvidos se misturam na construção em cena de uma memória 

fabricada. 

Violência de gênero, impunidade e luta de classes são alguns dos temas presentes 

neste documentário cênico, que resgata a memória e tenta entender a brutalidade 

dos fatos. 

A apresentação do espetáculo é uma realização da Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura Municipal, 

por meio da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Sobre grupo Protótipo Tópico 

Durante seus dez anos de ‘(r)existência’, o grupo pesquisa a preparação do ator, a 

dilatação física, corporal, imagética e temporal, a ação vocal, o caminho da pré 

expressividade à expressividade e construção da cena. Atualmente, o grupo 



 

 
 

caminha pelos estudos na vertente do Lugar memória, do teatro documentário e 

interações entre vídeo e teatro. 

Serviço 

Espetáculo “Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está” – Grupo 

Protótipo Tópico 

Data: 19 de maio (sábado) 

Horário: 20h 

Entrada Gratuita – retirar ingresso com 1h de antecedência 

Classificação 14 anos 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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MACC promove Roda de Conversa durante 20ª Semana Nacional de 

Museus 

 

O MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba oferece uma programação 

especial para a 20ª Semana Nacional de Museus. Na sexta-feira (20), das 14h às 

17h, será realizada uma Roda de Conversa na videoteca Lúcio Braun, que tratará 

sobre o tema: O Poder dos Museus. O credenciamento de participação deverá ser 

feito a partir das 13h30. 

Participam da Roda de Conversa a museóloga Diná Jobst; Luzia Prado, historiadora 

e técnica em arquivos Municipais na Prefeitura de Caraguatatuba/ Secretaria de 

Administração do Arquivo Administrativo José Lúcio de Alcântara; e o 

museógrafo Gilson Alcântara, todos profissionais responsáveis pela implantação do 

MACC. A mediação do encontro fica por conta da historiadora do Arquivo Municipal 

Arino Sant’Ana de Barros, Arquivo Geral da Fundacc – Fundação Educacional e 

Cultural de Caraguatatuba e diretora interina do MACC, Denise Lemes. 

A Semana Nacional de Museus é uma das ações da Política Nacional de Museus do 

Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, construída e proposta de forma articulada 

com o setor museal brasileiro, e que tem como propósito mobilizar os museus de 

todo o país a partir de um esforço de convergência de suas programações em torno 

de um mesmo tema. 

Há 45 anos, a escolha do tema é proposta anualmente pelo Conselho Internacional 

de Museus – ICOM, para o Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de 

maio. Nesta data, convidam-se os museus, profissionais e comunidades museais a 

criar, imaginar e compartilhar ações voltadas para o diálogo com os seus públicos e 

territórios, fortalecendo o reconhecimento e a visibilidade dos museus. 



 

 
 

De acordo com a organização do evento, é de grande importância reconhecer o 

Poder dos Museus. Pois, os museus vêm se mostrando instituições capazes de se 

reinventar em momentos de crise, ao longo dos tempos históricos, ao qual 

podemos perceber seu poder de auxiliar as sociedades a se reconhecerem e 

transformarem as suas realidades.  O Poder dos Museus está presente em suas 

ações de pesquisa, preservação, conservação, educação, comunicação, ação 

cultural, gestão, inovação tecnológica, cumprimento de suas funções sociais e 

criação de repertórios para o futuro. 

Serviço 

Roda de Conversa: 20ª Semana Nacional de Museus 

Data: 20 de maio (sexta-feira) 

Horário: 14h às 17h 

Credenciamento: 13h30 às 14h 

Evento Gratuito 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro de Caraguatatuba (Videoteca Lúcio 

Braun) 

Mais informações: (12) 3883-9980 
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Encontro de amigos mostra que o Litoral Norte está em boas mãos 

 

Em clima de encontro entre amigos, o Litoral Norte mostra que está em boas mãos. 

Com esse lema, aconteceu na noite de ontem (12), o encontro de amigos, dos pré-

candidatos a Deputado Estadual, Neto Bota (PP), e Federal, Marco Bertaiolli(PSD). A 

noite reuniu muitos amigos, apoiadores, secretários municipais, o Prefeito Aguilar Jr 

e o Aguilar Pai, chamado por muitos de forma carinhosa como Paizão. Também 

marcou presença o ex-vereador de São Sebastião Ernaninho e o ex-prefeito de 

Ubatuba, Sato. Além de outras autoridades. Aguilar Pai realizou a abertura da 

reunião trazendo um pouco da história com o atual Deputado Federal, Marco 

Bertaiolli. “Eu acompanho a carreira política do Bertaiolli. E porque ele está aqui 

hoje? Porque o Marco Bertaiolli está sempre presente em Caraguatatuba, 

politicamente, trazendo apoio e recursos para o município. É esse político que nós 

precisamos”. 

Já sobre Neto Bota, Aguilar contou sua história na política com o Tião Bota, Cristina 

Bota, Neto, Cristian e toda família. “Já tive o privilégio de trabalhar com Tião na 

Câmara Municipal, sem falar no trabalho social que a Cristina Bota faz nessa 

cidade. Um trabalho indiscutível o serviço prestado dessa mulher. E hoje, nós 

queremos um representante de verdade em nossa cidade. O Neto deixou isso claro 

pra mim. ‘Eu quero representar minha cidade, o litoral norte principalmente’. Eu 

aposto nisso. Pode ter certeza que eu vou estar ao seu lado”, explicou Aguilar. 



 

 
 

Depois do pronunciamento de Paizão, foi a vez do vereador Marcos Kinkas(PSD), 

de forma alegre, agradecer Aguilar Pai pelo apoio da família, Bertaiolli como 

profissional na vida pública e seu apoio a Neto Bota. “O Bertaiolli entende o 

sofrimento do vereador, porque ele já foi vereador. Caraguá vai retribuir tudo o que 

você tem feito por nós. Seja na saúde, ou na saúde animal. Minha gratidão é 

eterna. Neto, um cara novo, arrojado. Conhece Caraguatatuba e sabe de todas as 

nossas dificuldades. Eu agradeço você Neto, por me deixar fazer parte do seu 

time”, disse Kinkas. 

Tato Aguilar (PSD), também trouxe fatos importantes sobre a história política entre 

a família Bota e a família Aguilar. “Na política existe respeito, fidelidade e 

companheirismo. Firmamos apoio em 2016, 2020 e agora em 2022. Conte sempre 

com minha família, conte sempre conosco. Por isso venho aqui publicamente, 

assumir o compromisso com nossos pré-candidatos, Neto Bota e Marco Bertaiolli”. 

“Esse encontro de amigos é para que as pessoas possam conhecer nossos pré-

candidatos, a Deputado Estadual, Neto Bota(PP) e Federal, Marco Bertaiolli(PSD). O 

Neto é raiz, o genuíno pré-candidato de Caraguá. Tem serviço prestado no 

município. Ele vai honrar todos os compromissos da cidade e todos os apoiadores 

dele. O Bertaiolli já é deputado federal, tem serviços prestados no município; trouxe 

diversos recursos pra cidade. Agora é a hora de retribuirmos para ambos que eles 

fizeram para Caraguá. È um grande momento dos amigos que já conhecem, aos 

que não conhecem a figura do Marco e o Neto, possam conhecê-los nesse encontro 

de amigos. A eleição é muito curta. O prazo é de 15 de agosto a 2 de agosto, e eles 

tem que rodar o Estado inteiro. Então, nós estamos aproveitando o momento da 

pré-campanha para divulgar o trabalho deles para nossos amigos”, salientou Tato. 

Neto Bota, durante seu discurso e enquanto falou com o JM, valorizou a questão 

raiz da cidade, da cultura caiçara e da importância de se ter um representante 

local. “É uma oportunidade que o litoral está tendo. Eu, filho de caiçara, bisavó 

indígena, minha vó nascida nos quilombolas da Caçandoça em Ubatuba, enfim, eu 

costumo dizer o seguinte, que as pessoas podem gostar e amar o litoral norte, mas 

mais do que eu não. Iguais a mim sim. Então, pode ter certeza absoluta, a gente 

quer o melhor para o nosso litoral.” 

Já o atual deputado federal, Marco Bertaiolli(PSD) e pré-candidato a reeleição, 

agradeceu o apoio da família Aguilar e explicou seu total apoio nessa caminhada ao 

amigo Neto Bota. “Agradeço cada um de vocês presentes. E dizer, o que nos une 

aqui hoje não é partido, é Caraguatatuba. O nosso partido é Caraguatatuba. Essa é 

a nossa missão e nosso compromisso. Estamos firmando aqui uma trajetória 

política por convicção do que estamos fazendo em nossa vida pública. Neto, conte 

comigo nessa caminhada,” explicou Marco. Além disso, Bertaiolli surpreendeu ao 

anunciar uma emenda de 1 milhão de reais para a saúde animal do município. 



 

 
 

O prefeito Aguilar Jr, também presente no evento, fechou fazendo agradecimentos, 

explicando os apoios e recursos que Bertaiolli trouxe para cidade. Além disso, 

declarou seu carinho e apoio ao amigo Neto Bota. “Quero aqui registrar o meu 

carinho, a minha gratidão a família Bota, e mais uma vez, confirmar o meu 

compromisso com o Neto Bota. Agora é a hora de escolher o pré-candidato que de 

fato trabalha pela nossa cidade, é da nossa cidade e vai cumprir os quatro anos 

que a gente está acreditando. Aquele que de fato vai saber ouvir a população, ouvir 

o prefeito e lutar por Caraguatatuba”. 
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Dia de ‘Quem cuida de mim’ é sucesso em escola municipal do 

Massaguaçu 

 

Ontem (14), na escola EMEI/EMEF Benedito Inácio Soares (CIEFI), a manhã das 

crianças, pais e responsáveis foi bem diferente das outras. Aconteceu o dia de 

‘Quem cuida de mim’. A nomenclatura traz uma proposta inclusiva às novas 

características das famílias atuais, alterando o dia das mães para homenagear as 

pessoas importantes e presentes na criação dos alunos. 

“O evento é realizado para que a gente tenha integração da família com a escola e 

ao mesmo tempo possa homenagear quem cuida das crianças. Hoje em dia já não 

tem mais aquela história de que só quem cuida da criança é a mãe ou o pai, muitas 

vezes os avós, os tios, uma madrinha; uma pessoa ali bem próxima da família, 

como é o caso de diversas crianças que temos aqui. Então, o evento é feito todo 

mês de maio para homenagear essas pessoas,” explicou a diretora da escola, 

Rosangela Andrade Santos. 

Para a mãe Natália Palhano, estar no evento é algo importante hoje e para o futuro 

da criança. “É você participar ativamente na vida do seu filho. Por mais que seja 

apenas uma festa, tendo sua participação, a criança lembrará para o resto da vida 

que você esteve presente, e, com isso, ela saberá que você estará apoiando ela em 

qualquer etapa da vida.” 



 

 
 

Algodão doce, refrigerante e pastel não faltaram. Além disso, o evento contou com 

diversas apresentações, onde emocionaram os presentes.  Organizado por todos os 

professores e a equipe gestora, a Vice-diretora Raquel dos Reis e as Coordenadoras 

Pedagógicas Soraia Bernardo e Fabíola Germano de Paula, o dia mostrou que veio 

para ficar. 

“Pela questão da família já não ser mais aquela tradicional, nós não fazemos a 

comemoração escolar somente no dia das mães, fazemos no dia de quem cuida de 

mim. Muitas crianças moram somente com o pai, com avós, com tios; às vezes tem 

a mãe presente, mas tem outra pessoa presente em casa, como avó, ou a 

mãedrasta. Por isso, fazemos essa comemoração para englobar todas essas 

pessoas. As apresentações, as comemorações, não são somente para o materno 

vindo da mãe, mas para todos aqueles que cuidam da criança”, explicou a 

professora da rede municipal, Telma Guadagnini França. 
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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/
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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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Polícia Militar realiza “Operação Mão de Aço” para combater 

criminalidade em Caraguatatuba 

 

A Polícia Militar realizou a “Operação Mão de Aço” em Caraguatatuba durante esta 

quinta-feira (12), com objetivo e coibir roubos, furtos e homicídios no município. 

A operação policial resultou em algumas ações que merecem destaque, pois 

tiraram drogas e criminosos das ruas de Caraguatatuba. 

Prisão de dois ladroes por roubo em posto de gasolina 

Durante as ações da “Operação Mão de Aço”, uma equipe da Força Tática que 

patrulhava pelo bairro Massaguaçu, na região norte de Caraguatatuba, recebeu do 

Copom, um ocorrência de roubo à um posto de combustíveis Shell. 

A Força Tática partiu em busca dos delinquentes e visualizou a motocicleta com as 

características da utilizada no crime próxima a um bar. A polícia abordou os 

criminosos D.H.R. e A.A.M. no interior do bar e efetuou busca pessoal na dupla, que 

confessou o crime. 

Os policiais militares encontraram com os criminosos, um simulacro de pistola e 

168 reais em espécie. 

A dupla foi recolhida para a cadeia pública e a motocicleta Honda CG Titan 160 

utilizada no crime foi apreendida, juntamente com o simulacro e o dinheiro. 

Prisão de traficante de drogas no Porto Novo 

Durante a tarde, a Força Tática, ao adentrar uma rua no bairro Porto Novo, 

perseguiu indivíduos que ao notarem a presença da viatura, tentaram fugir do local. 



 

 
 

Entretanto, os policiais militares conseguiram abordar um deles. que carregava 

uma quantidade de drogas ilícitas e informou aos policiais onde seria a casa de 

outros três gerentes do tráfico local. 

Os policiais militares foram até os locais indicados e prenderam indivíduos com 

mais drogas. Os criminosos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia com as 

drogas apreendidas. 

Apreensões: 

 334 porções de maconha, pesando 619,79g75; 

 porções de crack em sacolé, pesando 38,72g; 

 16 eppendorf’s de crack, pesando 23,66g; 

 R$ 77,00 em dinheiro; 

 01 balança de precisão. 

Presos por tráfico de drogas no Sumaré 

Durante a tarde, Força Tática realizou uma incursão pela Travessa do Engenho 

Velho, no bairro Sumaré em Caraguatatuba, local já conhecido por se tratar de um 

ponto de venda de drogas. 

Durante a operação, os policiais abordaram um indivíduo com uma pochete 

contendo drogas diversas, de imediato o criminoso confessou a prática de tráfico e 

indicou onde estava o restante das drogas. 

Os policiais militares prenderam o criminoso, que foi recolhido à cadeia pública e 

colocado à disposição da justiça. 

Apreensões: 

 349 porções de cocaína pesando 0,287kg; 

 256 porções de maconha pesando 0.546 kg; 

 243 porções de crack, pesando 0,079g; 

 R$ 168,00 em dinheiro. 
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Homem que matou por dívida de R$ 20 em Caraguatatuba é 

condenado a 14 anos de prisão 

 

Promotoria defendeu tese de que ele agiu por motivo fútil e sem dar chance de 

defesa 

Denúncia oferecida pelo promotor de Justiça Renato Queiroz de Lima levou à 

condenação de um homem que matou outro por conta de uma dívida de R$ 20 em 

Caraguatatuba. Em sessão do Tribunal do Júri realizada na última terça-feira 

(10/5), o réu recebeu pena de 14 anos de três meses de prisão em regime 

fechado.  

O Judiciário acatou a tese da Promotoria de que o réu agiu por motivo torpe e com 

recurso que impossibilitou a defesa da vítima.  

Segundo os autos, o condenado usou um objeto contundente que causou 

traumatismo cranioencefálico no outro homem. A vítima ficou internada por 17 

dias, mas não resistiu aos ferimentos. 
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Prática esportiva em Caraguatatuba contribui no desenvolvimento e 

inclusão de autistas 

 

A prática do esporte, além de fornecer lazer e qualidade de vida para adultos, 

beneficiam ainda as crianças por proporcionar um momento de descarga de 

energia e entretenimento. O esporte se mostra ainda mais valioso e importante no 

caso de crianças com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), auxiliando em 

seu desenvolvimento e inclusão na sociedade. Em Caraguatatuba, isso vem sendo 

mostrado na prática. 

Exemplos disso são os estudantes da EMEFEBS Ricardo Luques Samarco Serra 

(escola bilíngue), Raphael Macário e Raphael França, ambos com 13 anos e 

diagnosticados com autismo, que apresentaram melhoras em sua socialização, 

coordenação motora, fala e até mesmo em seu desempenho escolar após 

iniciarem a prática esportiva gratuita da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação, de acordo com as próprias mães dos jovens. 

Rose França, mãe de Raphael França, que pratica karatê no Centro Esportivo 

Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), relembra que a vida diária de seu filho não 

tinha muitas atividades externas, até que um dia, em uma visita do projeto Nova 

Onda Caraguá (Organização Social responsável pelo oferecimento das atividades 

esportivas em Caraguatatuba) na escola, despertou o interesse de seu filho em 

praticar a modalidade. 

“Ele sempre começou outras atividades como futebol e tênis, mas sempre saia por 

conta de não se identificar com o esporte. O Karatê foi diferente, ele passou a ficar 

mais alegre, ia pra escola mais feliz, chegava contando o que aprendeu todo 

alegre”, diz. 



 

 
 

“A sensei Maria ajudava muito, sempre trabalhando com muita paciência. Ela não 

se importa em parar para explicar quantas vezes for necessário. Eu esperei um 

tempo por que pensei que ele iria desistir, aí um dia ela me disse que o Raphael 

teria muito potencial, então comprei o kimono e foi o dia mais feliz para ele”, 

relembra. 

De acordo com Rose, Raphael iniciou o Karatê assim que as atividades esportivas 

no município retornaram e hoje seu filho faz coisas que ele não fazia 

anteriormente, com sua coordenação motora sendo incentivadas. “Além disso, as 

notas na escola tem melhorado significativamente e ele não falta em uma aula”, 

conta. 

“Ele mesmo se arruma pra ir treinar, eu não preciso pedir mais como antes. Hoje 

ele coloca a roupa sozinho, blusa de frio com zíper que ele não colocava. Está 

aprendendo a amarrar o kimono que nem eu sei. Esse resultado se dá muito pelo 

amor da sensei tem em ensinar. Ela se dedica, senta, explica, ela pergunta pra mim 

as coisas sobre ele, para uma melhor forma de lidar com o Raphael. Quem que faz 

isso se não por amor?”, complementa. 

De acordo com a sensei de Karatê, Maria do Carmo, o Raphael é um menino muito 

inteligente, que presta atenção nos ensinamentos, sempre focado e detalhista. 

“Deixo ele ficar à vontade, sempre no tempo e limite dele. Depois vou corrigindo. Os 

ensinamentos são iguais para todos , o diferencial  é a paciência e o amor, que vem 

da minha formação acadêmica e dos ensinamentos do meus pais desde pequena, 

que me ensinaram a ter empatia e amor pelo próximo, respeitando as diferenças e 

limites de cada um. A faculdade só forma as pessoas , mas se você não tiver 

dedicação, amor e tudo isso que foi falado, não vai ter resultado”, comenta. 

Segundo a Terapeuta Ocupacional da Secretaria de Educação da Prefeitura de 

Caraguatatuba, Mariah Hartog Bricks, o esporte, além dos benefícios para saúde 

física e mental já conhecido para todos, é capaz de proporcionar para jovens e 

crianças dentro do espectro autista, benefícios em áreas que estejam prejudicadas, 

como a coordenação e planejamento motor, adequação de tônus, força e 

resistência muscular, controle viso-motor, equilíbrio; funções executivas e 

cognitivas, como memória de trabalho, atenção, concentração. Além de oportunizar 

vivências para socialização com seus pares, sejam eles crianças típicas ou atípicas, 

compreensão de regras sociais e desportivas e rotina. 

“Tais competências motoras e de socialização são primordiais para o 

desenvolvimento de outras habilidades nas demais áreas da vida da criança, como 

sua participação em atividades do dia a dia, vestir-se com independência, comer 

sozinho; escrita, desenho, participação em sala de aula e muito mais”, explica. 

Andreia Patrícia Macário, conta que como todo autista, Raphael Macário tinha 

dificuldades como seletividade alimentar, noção de espaço, socialização e contatos 



 

 
 

físicos. “Por mais que as terapias ajudassem, percebi que ainda estava faltando 

algo e foi ai que o esporte entrou em nossas vidas. Matriculei ele em março no Jiu 

Jitsu, com a intenção de o fazer ganhar equilíbrio e perder peso, só não esperava 

que isso iria nos ajudar a superar suas dificuldade”, explica. 

“Quando ele entrou, a professora Camila Mesquita nos acolheu super bem e deu 

todo suporte para cada dificuldade do meu filho, o fazendo amar a modalidade. Ela 

foi a primeira a acreditar nele e tem toda paciência e vontade de ajudá-lo a vencer 

seus limites”, continua. 

A mãe de Macário concluiu que o esporte ajudou no autismo e na vida de seu filho, 

fazendo com que Raphael levasse para a casa os conhecimentos do Jiu Jitsu, como 

obediências de regras, controle de força, socializar com amigos e colegas e 

também em seu equilíbrio. 

“Hoje, através do esporte, meu filho é mais feliz, tem amigos e está superando 

suas dificuldades, melhorando seu comportamento na escola e nas atividades. 

Apesar de pouco tempo, já colhemos grandes frutos e eu sou extremamente grata 

ao Jiu Jitsu e a profissional que acreditou no meu filho e ajuda a superar seus 

limites”. 

Para a professora de Jiu Jitsu, Camila Mesquita, foi o primeiro contato dela com um 

aluno com espectro. “No início ele chegou agitado, beliscando, não conseguia fazer 

os exercícios específico do Jiu Jitsu que ajudam na coordenação motora, mas as 

técnicas ele aprendeu fácil e foi quando percebi que ele consegue fazer certinho, 

era só questão de persistência, pois ele é muito inteligente e aprende fácil”, 

explica. 

“Na primeira semana de aula ganhei um abraço dele e ele pulou no meu colo, aí ali 

percebi que ganhei mais que um aluno, foi o que me motivou mais ainda. A mãe 

dele é super esforçada e foi peça fundamental para me ajudar nas aulas. Uma 

super-mãe que acredita e deposita todo seu tempo, esforço e carinho nele”, 

continua. “A evolução dele nos dá alegria, mostra o quanto a vida dele mudou e 

melhorou. A principal técnica é o amor e carinho com ele”, finaliza. 

Segundo o secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo, o esporte é uma das ferramentas mais importante quando o assunto é 

inclusão social. “Atividades desse tipo ajudam no crescimento pessoal, 

promovendo a convivência em grupo, respeito ao próximo e diversos outros 

aspectos e vimos como pode ser importante para jovens com o espectro”, diz. 

“Enquanto administração pública queremos sempre atingir o maior número de 

pessoas possíveis na prática do esporte e temos o objetivo de capacitar os 

professores para que todos tenham capacidade de melhor atender as 

necessidades dos nosso alunos”, finaliza. 

 Atividades esportivas 



 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através do projeto Nova Onda Caraguá, da 

Secretaria de Esportes e Recreação, oferece atividades esportivas gratuitas para 

todos os munícipes do município a partir dos 6 anos de idade. 

As inscrições podem ser feitas através do site 

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

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

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

Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG), localizado na Av. José Herculano, 

50. 

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

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

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

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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Número de imunizados contra gripe em Caraguatatuba está abaixo do 

esperado pela Prefeitura 

Nenhum dos grupos prioritários para receber a vacina atingiu a meta de 90% de 

imunização 

 

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 (idosos, profissionais da saúde, crianças de seis meses a cinco anos de 

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

comorbidades). 

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, o número está abaixo do 

esperado. Para se ter uma ideia, nenhum dos grupos prioritários atingiu a meta de 

90% de imunização. 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. 



 

 
 

É importante lembrar que 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 podem 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 clicando aqui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tinyurl.com/mrxe47b2
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Mais de 86 mil bitucas de cigarro foram recolhidas em Caraguatatuba 

entre junho de 2021 e abril de 2022 

Esses dados indicam que a colaboração dos usuários tem resultado na 

preservação do ambiente e na saúde coletiva 

 

O programa ‘Caraguatatuba sem Bitucas’ recolheu, entre junho de 2021 e abril de 

2022, mais de 86.975 bitucas de cigarro que foram descartados corretamente nos 

pontos de coleta do município. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Meio 

Ambiente, Agricultura e Pesca e pelas empresas parceiras do programa, Flow e 

Poiato Recicla. 

De acordo com a prefeitura, esses dados indicam que a colaboração dos usuários 

tem resultado na preservação do ambiente e na saúde coletiva. Somente no mês 

de abril foram coletadas 7.875 bitucas. 

Além disso, segundo a pasta, esses dados mostram que o descarte correto dos 

resíduos de cigarro deixou de contaminar 3.938 litros de água, pois cada duas 

bitucas descartadas nas águas equivalem à poluição causada por um litro de 

esgoto. 

Os cigarros são muitos perigosos para o meio ambiente devido à alta concentração 

de resíduos tóxicos. Apenas uma bituca pode concentrar mais de sete mil 

substâncias nocivas que vão além da nicotina e de metais pesados. Estes, por sua 

vez, quando descartados incorretamente contaminam o solo, o mar e toda a 

biodiversidade. 

E para incentivar o descarte correto do cigarro, a Prefeitura instalou nove pontos de 

descartes conhecidos como ‘bituqueiras’. Esses pontos estão no Mirantes da Orla 

(Por do Som), Entreposto de Pesca do Camaroeiro, Mirante do Camaroeiro, Parque 

Trombini, Feira do Artesão e no Calçadão. 



 

 
 

Além desses locais, as praias Martim de Sá, Prainha e Cocanha têm cinzeiros de 

praias confeccionados com bambu para que o banhista possa descartar as cinzas e 

as bitucas. 

Caraguatatuba sem Bitucas 

O projeto é desenvolvido desde junho de 2021 pela Prefeitura de Caraguatatuba e 

Poiato Recicla, a única no mundo que possui patente de tecnologia 100% nacional 

para reciclagem dos resíduos de bitucas de cigarros. O trabalho é desenvolvido 

também em parceria com a Flow Sustentável, representante da Poiato Recicla no 

Litoral Norte. 

O material recolhido é encaminhado para uma usina de reciclagem onde é 

descontaminado, transformado em massa celulósica e utilizado para fazer papel 

artesanal e, segundo a prefeitura, o produto reciclado retorna ao município para 

entidades sociais utilizarem em projetos de artesanato com a população, se 

tornando fonte de geração de renda. 
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Caraguatatuba vai lançar na quarta-feira o programa “Caraguá em 

Obras’ 

Ao todo, serão investidos R$ 150 milhões investidos em obras de mobilidade, 

educação e saúde 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba vai lançar na quarta-feira (16) o programa “Caraguá 

em Obras’. Ao todo, serão investidos R$ 150 milhões investidos em obras de 

mobilidade, educação e saúde. 

De acordo com a prefeitura, a fase 1 do programa vai começar na região sul, com 

pavimentação, recapeamento e drenagem de 27 ruas. Serão investidos R$ 28 

milhões, sendo recursos liberados pelo Financiamento FINISA/Caixa. 

Já a fase 2 do programa será destinada a obras contra enchente e pavimentação 

nas regiões Centro e Norte da cidade. 

Educação 

Também está prevista a entrega de unidades escolares, sendo um CEI (Centro de 

Educação Infantil) e uma EMEI/EMEF (Escola Municipal de Educação Infantil e 

Escola Municipal de Ensino Fundamental) no Travessão é um CEI no Pegorelli. 

Segundo estimativa da prefeitura, o CEI do Travessão vai atender cerca de 300 

crianças do bairro, entre zero e cinco anos incompletos. O local terá quatro salas de 

berçário, seis salas de maternal, depósitos, sanitários, sala de amamentação, 

lactário, área de lazer e playground, cozinha, refeitório, dispensa, lavanderia, sala 

de professores, direção, almoxarifado, além de vestiários. 



 

 
 

A EMEI/EMEF também deve atender em torno de 300 crianças e conta com 10 

salas de aula, sala de recursos, biblioteca, informática, secretaria, quadra, cozinha, 

refeitório, pátio e sanitários. O investimento total dessas unidades é de R$ 10,8 

milhões, sendo R$ 4,4 milhões destinados ao CEI e outros R$ 6,48 milhões à 

EMEF. As despesas com as obras são oriundas do Financiamento FINISA/Caixa. 

No Pegorelli, o CEI terá capacidade para atender cerca de 240 crianças de zero a 

seis anos. As obras são realizadas em um terreno de 4,6 mil m² e o 

empreendimento contará com 10 salas de aula, sala de multiuso, sanitários 

(inclusive adaptados), bloco administrativo, espaço coberto para eventos, jardim, 

playground e estacionamento. O investimento total do empreendimento gira em 

torno de R$ 4 milhões. 

Saúde 

A UBS (Unidade Básica de Saúde) Golfinhos vai receber seis consultórios médicos, 

dois consultórios odontológicos, farmácia, sala de vacina, sala de coleta e 

procedimentos, sala de observação, sala de inalação, sala de curativos, setor 

administrativo, recepção, vestiário, refeitório, copa, sala de atividades coletivas, 

almoxarifado, depósito de materiais, além de sala de espera, banheiros, recepção e 

área para ambulância. 

O empreendimento está avaliado em R$ 3,2 milhões e, segundo a prefeitura, tem o 

objetivo desafogar os atendimentos das UBSs do Tinga e Morro do Algodão, 

beneficiando os moradores do Jardim das Palmeiras, Golfinhos, Recanto do Sol, 

Pontal Santamarina e Britânia. 

Saneamento 

Outras obras 

Por fim, haverá a conclusão do Canal Extravasor do Jardim Britânia/Pontal 

Santamarina, a revitalização do Píer da Praia do Camaroeiro, o Parque Nacional 

Municipal do Juqueriquerê, a complementação da construção do Núcleo Esportivo 

do Perequê-Mirim, a complementação da construção do Núcleo Esportivo do Casa 

Branca, a revitalização e drenagem do trecho da Av. Aristides Anísio dos Santos e 

complementação da Avenida Brasília e a construção da praça esportiva e de lazer 

do Perequê Mirim. 
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Polícia Ambiental resgata bicho-preguiça em quintal de casa em 

Caraguatatuba 

Animal estava sem ferimentos, com boas condições de saúde e foi devolvido em 

seu habitat 

 

A Polícia Ambiental resgatou um bicho-preguiça em quintal de uma casa no bairro 

Massaguaçu em Caraguatatuba, na manhã desta sexta-feira (13). 

De acordo com os policiais, a equipe se deslocou até o bairro após solicitação de 

uma moradora, informando que havia uma preguiça no quintal de sua residência. 

Utilizando técnica de manejo e captura de animais silvestres os policiais ambientais 

conseguiram resgatar o animal que estava sem ferimentos, com boas condições de 

saúde. O animal foi devolvido em seu habitat natural. 
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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 

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


 

 
 

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 

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. 

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/


 

 
 

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. 

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/
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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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Polícia Militar realiza “Operação Mão de Aço” para combater 

criminalidade em Caraguatatuba 

 

A Polícia Militar realizou a “Operação Mão de Aço” em Caraguatatuba durante esta 

quinta-feira (12), com objetivo e coibir roubos, furtos e homicídios no município. 

A operação policial resultou em algumas ações que merecem destaque, pois 

tiraram drogas e criminosos das ruas de Caraguatatuba. 

Prisão de dois ladroes por roubo em posto de gasolina 

Durante as ações da “Operação Mão de Aço”, uma equipe da Força Tática que 

patrulhava pelo bairro Massaguaçu, na região norte de Caraguatatuba, recebeu do 

Copom, um ocorrência de roubo à um posto de combustíveis Shell. 

A Força Tática partiu em busca dos delinquentes e visualizou a motocicleta com as 

características da utilizada no crime próxima a um bar. A polícia abordou os 

criminosos D.H.R. e A.A.M. no interior do bar e efetuou busca pessoal na dupla, que 

confessou o crime. 

Os policiais militares encontraram com os criminosos, um simulacro de pistola e 

168 reais em espécie. 

A dupla foi recolhida para a cadeia pública e a motocicleta Honda CG Titan 160 

utilizada no crime foi apreendida, juntamente com o simulacro e o dinheiro. 

Prisão de traficante de drogas no Porto Novo 



 

 
 

Durante a tarde, a Força Tática, ao adentrar uma rua no bairro Porto Novo, 

perseguiu indivíduos que ao notarem a presença da viatura, tentaram fugir do local. 

Entretanto, os policiais militares conseguiram abordar um deles. que carregava 

uma quantidade de drogas ilícitas e informou aos policiais onde seria a casa de 

outros três gerentes do tráfico local. 

Os policiais militares foram até os locais indicados e prenderam indivíduos com 

mais drogas. Os criminosos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia com as 

drogas apreendidas. 

Apreensões: 

 334 porções de maconha, pesando 619,79g75; 

 porções de crack em sacolé, pesando 38,72g; 

 16 eppendorf’s de crack, pesando 23,66g; 

 R$ 77,00 em dinheiro; 

 01 balança de precisão. 

Presos por tráfico de drogas no Sumaré 

Durante a tarde, Força Tática realizou uma incursão pela Travessa do Engenho 

Velho, no bairro Sumaré em Caraguatatuba, local já conhecido por se tratar de um 

ponto de venda de drogas.  

Durante a operação, os policiais abordaram um indivíduo com uma pochete 

contendo drogas diversas, de imediato o criminoso confessou a prática de tráfico e 

indicou onde estava o restante das drogas. 

Os policiais militares prenderam o criminoso, que foi recolhido à cadeia pública e 

colocado à disposição da justiça. 

Apreensões: 

 349 porções de cocaína pesando 0,287kg; 

 256 porções de maconha pesando 0.546 kg; 

 243 porções de crack, pesando 0,079g; 

 R$ 168,00 em dinheiro. 
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Homem que matou por dívida de R$ 20 em Caraguatatuba é 

condenado a 14 anos de prisão 

 

Promotoria defendeu tese de que ele agiu por motivo fútil e sem dar chance de 

defesa 

Denúncia oferecida pelo promotor de Justiça Renato Queiroz de Lima levou à 

condenação de um homem que matou outro por conta de uma dívida de R$ 20 em 

Caraguatatuba. Em sessão do Tribunal do Júri realizada na última terça-feira 

(10/5), o réu recebeu pena de 14 anos de três meses de prisão em regime 

fechado.  

O Judiciário acatou a tese da Promotoria de que o réu agiu por motivo torpe e com 

recurso que impossibilitou a defesa da vítima.  

Segundo os autos, o condenado usou um objeto contundente que causou 

traumatismo cranioencefálico no outro homem. A vítima ficou internada por 17 

dias, mas não resistiu aos ferimentos. 
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Prática esportiva em Caraguatatuba contribui no desenvolvimento e 

inclusão de autistas 

 

A prática do esporte, além de fornecer lazer e qualidade de vida para adultos, 

beneficiam ainda as crianças por proporcionar um momento de descarga de 

energia e entretenimento. O esporte se mostra ainda mais valioso e importante no 

caso de crianças com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), auxiliando em 

seu desenvolvimento e inclusão na sociedade. Em Caraguatatuba, isso vem sendo 

mostrado na prática. 

Exemplos disso são os estudantes da EMEFEBS Ricardo Luques Samarco Serra 

(escola bilíngue), Raphael Macário e Raphael França, ambos com 13 anos e 

diagnosticados com autismo, que apresentaram melhoras em sua socialização, 

coordenação motora, fala e até mesmo em seu desempenho escolar após 

iniciarem a prática esportiva gratuita da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação, de acordo com as próprias mães dos jovens. 

Rose França, mãe de Raphael França, que pratica karatê no Centro Esportivo 

Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), relembra que a vida diária de seu filho não 

tinha muitas atividades externas, até que um dia, em uma visita do projeto Nova 

Onda Caraguá (Organização Social responsável pelo oferecimento das atividades 

esportivas em Caraguatatuba) na escola, despertou o interesse de seu filho em 

praticar a modalidade. 

“Ele sempre começou outras atividades como futebol e tênis, mas sempre saia por 

conta de não se identificar com o esporte. O Karatê foi diferente, ele passou a ficar 



 

 
 

mais alegre, ia pra escola mais feliz, chegava contando o que aprendeu todo 

alegre”, diz. 

“A sensei Maria ajudava muito, sempre trabalhando com muita paciência. Ela não 

se importa em parar para explicar quantas vezes for necessário. Eu esperei um 

tempo por que pensei que ele iria desistir, aí um dia ela me disse que o Raphael 

teria muito potencial, então comprei o kimono e foi o dia mais feliz para ele”, 

relembra. 

De acordo com Rose, Raphael iniciou o Karatê assim que as atividades esportivas 

no município retornaram e hoje seu filho faz coisas que ele não fazia 

anteriormente, com sua coordenação motora sendo incentivadas. “Além disso, as 

notas na escola tem melhorado significativamente e ele não falta em uma aula”, 

conta. 

“Ele mesmo se arruma pra ir treinar, eu não preciso pedir mais como antes. Hoje 

ele coloca a roupa sozinho, blusa de frio com zíper que ele não colocava. Está 

aprendendo a amarrar o kimono que nem eu sei. Esse resultado se dá muito pelo 

amor da sensei tem em ensinar. Ela se dedica, senta, explica, ela pergunta pra mim 

as coisas sobre ele, para uma melhor forma de lidar com o Raphael. Quem que faz 

isso se não por amor?”, complementa. 

De acordo com a sensei de Karatê, Maria do Carmo, o Raphael é um menino muito 

inteligente, que presta atenção nos ensinamentos, sempre focado e detalhista. 

“Deixo ele ficar à vontade, sempre no tempo e limite dele. Depois vou corrigindo. Os 

ensinamentos são iguais para todos , o diferencial  é a paciência e o amor, que vem 

da minha formação acadêmica e dos ensinamentos do meus pais desde pequena, 

que me ensinaram a ter empatia e amor pelo próximo, respeitando as diferenças e 

limites de cada um. A faculdade só forma as pessoas , mas se você não tiver 

dedicação, amor e tudo isso que foi falado, não vai ter resultado”, comenta. 

Segundo a Terapeuta Ocupacional da Secretaria de Educação da Prefeitura de 

Caraguatatuba, Mariah Hartog Bricks, o esporte, além dos benefícios para saúde 

física e mental já conhecido para todos, é capaz de proporcionar para jovens e 

crianças dentro do espectro autista, benefícios em áreas que estejam prejudicadas, 

como a coordenação e planejamento motor, adequação de tônus, força e 

resistência muscular, controle viso-motor, equilíbrio; funções executivas e 

cognitivas, como memória de trabalho, atenção, concentração. Além de oportunizar 

vivências para socialização com seus pares, sejam eles crianças típicas ou atípicas, 

compreensão de regras sociais e desportivas e rotina. 

“Tais competências motoras e de socialização são primordiais para o 

desenvolvimento de outras habilidades nas demais áreas da vida da criança, como 

sua participação em atividades do dia a dia, vestir-se com independência, comer 

sozinho; escrita, desenho, participação em sala de aula e muito mais”, explica. 



 

 
 

Andreia Patrícia Macário, conta que como todo autista, Raphael Macário tinha 

dificuldades como seletividade alimentar, noção de espaço, socialização e contatos 

físicos. “Por mais que as terapias ajudassem, percebi que ainda estava faltando 

algo e foi ai que o esporte entrou em nossas vidas. Matriculei ele em março no Jiu 

Jitsu, com a intenção de o fazer ganhar equilíbrio e perder peso, só não esperava 

que isso iria nos ajudar a superar suas dificuldade”, explica. 

“Quando ele entrou, a professora Camila Mesquita nos acolheu super bem e deu 

todo suporte para cada dificuldade do meu filho, o fazendo amar a modalidade. Ela 

foi a primeira a acreditar nele e tem toda paciência e vontade de ajudá-lo a vencer 

seus limites”, continua. 

A mãe de Macário concluiu que o esporte ajudou no autismo e na vida de seu filho, 

fazendo com que Raphael levasse para a casa os conhecimentos do Jiu Jitsu, como 

obediências de regras, controle de força, socializar com amigos e colegas e 

também em seu equilíbrio. 

“Hoje, através do esporte, meu filho é mais feliz, tem amigos e está superando 

suas dificuldades, melhorando seu comportamento na escola e nas atividades. 

Apesar de pouco tempo, já colhemos grandes frutos e eu sou extremamente grata 

ao Jiu Jitsu e a profissional que acreditou no meu filho e ajuda a superar seus 

limites”. 

Para a professora de Jiu Jitsu, Camila Mesquita, foi o primeiro contato dela com um 

aluno com espectro. “No início ele chegou agitado, beliscando, não conseguia fazer 

os exercícios específico do Jiu Jitsu que ajudam na coordenação motora, mas as 

técnicas ele aprendeu fácil e foi quando percebi que ele consegue fazer certinho, 

era só questão de persistência, pois ele é muito inteligente e aprende fácil”, 

explica. 

“Na primeira semana de aula ganhei um abraço dele e ele pulou no meu colo, aí ali 

percebi que ganhei mais que um aluno, foi o que me motivou mais ainda. A mãe 

dele é super esforçada e foi peça fundamental para me ajudar nas aulas. Uma 

super-mãe que acredita e deposita todo seu tempo, esforço e carinho nele”, 

continua. “A evolução dele nos dá alegria, mostra o quanto a vida dele mudou e 

melhorou. A principal técnica é o amor e carinho com ele”, finaliza. 

Segundo o secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo, o esporte é uma das ferramentas mais importante quando o assunto é 

inclusão social. “Atividades desse tipo ajudam no crescimento pessoal, 

promovendo a convivência em grupo, respeito ao próximo e diversos outros 

aspectos e vimos como pode ser importante para jovens com o espectro”, diz. 

“Enquanto administração pública queremos sempre atingir o maior número de 

pessoas possíveis na prática do esporte e temos o objetivo de capacitar os 



 

 
 

professores para que todos tenham capacidade de melhor atender as 

necessidades dos nosso alunos”, finaliza. 

 Atividades esportivas 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através do projeto Nova Onda Caraguá, da 

Secretaria de Esportes e Recreação, oferece atividades esportivas gratuitas para 

todos os munícipes do município a partir dos 6 anos de idade. 

As inscrições podem ser feitas através do site 

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

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

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

Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG), localizado na Av. José Herculano, 

50. 

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

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

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

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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‘Operação Mão de Aço’ Sete pessoas presas e drogas apreendidas em 

Caraguatatuba 

 

Na tarde desta quinta-feira, equipes da Força Tática do 20º Batalhão de Polícia 

Militar do Interior percorreram diversos bairros de Caraguatatuba, durante a 

Operação Mão de Aço, visando impedir roubos, furtos e homicídios na cidade. 

No bairro Sumaré, em local já conhecido como ponto de venda de drogas, um 

indivíduo, abordado com uma pochete contendo cocaína, maconha e crack e mais 

R$168 em dinheiro, confessou a venda e onde estava o restante das drogas. Ele foi 

preso em flagrante. 

No Massaguaçu, uma equipe da Força Tática identificou uma moto próxima a um 

bar suspeita de participar de um roubo no posto de combustíveis Shell. Dois 

rapazes que estavam no interior do estabelecimento comercial foram abordados e 

confessaram o assalto. Com eles foi encontrado um simulacro de pistola, e 

R$168,00 em dinheiro. Os criminosos foram recolhidos à cadeia pública. 

Já no bairro Porto Novo, várias pessoas fugiram ao avistarem a viatura. Na 

perseguição os policiais conseguiram abordar uma delas que estava com uma 

certa quantidade de drogas e ainda informou onde seria a casa de outros três 

gerentes do tráfico local. Em vistoria às residências foram apreendidas diversas 

porções de maconha e crack, R$77 e uma balança de precisão. Os quatro foram 

encaminhados à delegacia. 
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Dois adolescentes são apreendidos pela PM logo após roubo na Praia 

das Palmeiras em Caraguatatuba 

 

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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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 

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


 

 
 

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 

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. 

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/


 

 
 

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. 

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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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 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 13/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Imprensa Livre 

 

Polícia Militar realiza “Operação Mão de Aço” para combater 

criminalidade em Caraguatatuba 

 

A Polícia Militar realizou a “Operação Mão de Aço” em Caraguatatuba durante esta 

quinta-feira (12), com objetivo e coibir roubos, furtos e homicídios no município. 

A operação policial resultou em algumas ações que merecem destaque, pois 

tiraram drogas e criminosos das ruas de Caraguatatuba. 

Prisão de dois ladroes por roubo em posto de gasolina 

Durante as ações da “Operação Mão de Aço”, uma equipe da Força Tática que 

patrulhava pelo bairro Massaguaçu, na região norte de Caraguatatuba, recebeu do 

Copom, um ocorrência de roubo à um posto de combustíveis Shell. 

A Força Tática partiu em busca dos delinquentes e visualizou a motocicleta com as 

características da utilizada no crime próxima a um bar. A polícia abordou os 

criminosos D.H.R. e A.A.M. no interior do bar e efetuou busca pessoal na dupla, que 

confessou o crime. 

Os policiais militares encontraram com os criminosos, um simulacro de pistola e 

168 reais em espécie. 

A dupla foi recolhida para a cadeia pública e a motocicleta Honda CG Titan 160 

utilizada no crime foi apreendida, juntamente com o simulacro e o dinheiro. 



 

 
 

Prisão de traficante de drogas no Porto Novo 

Durante a tarde, a Força Tática, ao adentrar uma rua no bairro Porto Novo, 

perseguiu indivíduos que ao notarem a presença da viatura, tentaram fugir do local. 

Entretanto, os policiais militares conseguiram abordar um deles. que carregava 

uma quantidade de drogas ilícitas e informou aos policiais onde seria a casa de 

outros três gerentes do tráfico local. 

Os policiais militares foram até os locais indicados e prenderam indivíduos com 

mais drogas. Os criminosos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia com as 

drogas apreendidas. 

Apreensões: 

 334 porções de maconha, pesando 619,79g75; 

 porções de crack em sacolé, pesando 38,72g; 

 16 eppendorf’s de crack, pesando 23,66g; 

 R$ 77,00 em dinheiro; 

 01 balança de precisão. 

Presos por tráfico de drogas no Sumaré 

Durante a tarde, Força Tática realizou uma incursão pela Travessa do Engenho 

Velho, no bairro Sumaré em Caraguatatuba, local já conhecido por se tratar de um 

ponto de venda de drogas. 

Durante a operação, os policiais abordaram um indivíduo com uma pochete 

contendo drogas diversas, de imediato o criminoso confessou a prática de tráfico e 

indicou onde estava o restante das drogas. 

Os policiais militares prenderam o criminoso, que foi recolhido à cadeia pública e 

colocado à disposição da justiça. 

Apreensões: 

 349 porções de cocaína pesando 0,287kg; 

 256 porções de maconha pesando 0.546 kg; 

 243 porções de crack, pesando 0,079g; 

 R$ 168,00 em dinheiro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 14/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Imprensa Livre 

 

Homem que matou por dívida de R$ 20 em Caraguatatuba é 

condenado a 14 anos de prisão 

 

Promotoria defendeu tese de que ele agiu por motivo fútil e sem dar chance de 

defesa 

Denúncia oferecida pelo promotor de Justiça Renato Queiroz de Lima levou à 

condenação de um homem que matou outro por conta de uma dívida de R$ 20 em 

Caraguatatuba. Em sessão do Tribunal do Júri realizada na última terça-feira 

(10/5), o réu recebeu pena de 14 anos de três meses de prisão em regime 

fechado.  

O Judiciário acatou a tese da Promotoria de que o réu agiu por motivo torpe e com 

recurso que impossibilitou a defesa da vítima.  

Segundo os autos, o condenado usou um objeto contundente que causou 

traumatismo cranioencefálico no outro homem. A vítima ficou internada por 17 

dias, mas não resistiu aos ferimentos. 
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Prática esportiva em Caraguatatuba contribui no desenvolvimento e 

inclusão de autistas 

 

A prática do esporte, além de fornecer lazer e qualidade de vida para adultos, 

beneficiam ainda as crianças por proporcionar um momento de descarga de 

energia e entretenimento. O esporte se mostra ainda mais valioso e importante no 

caso de crianças com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), auxiliando em 

seu desenvolvimento e inclusão na sociedade. Em Caraguatatuba, isso vem sendo 

mostrado na prática. 

Exemplos disso são os estudantes da EMEFEBS Ricardo Luques Samarco Serra 

(escola bilíngue), Raphael Macário e Raphael França, ambos com 13 anos e 

diagnosticados com autismo, que apresentaram melhoras em sua socialização, 

coordenação motora, fala e até mesmo em seu desempenho escolar após 

iniciarem a prática esportiva gratuita da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação, de acordo com as próprias mães dos jovens. 

Rose França, mãe de Raphael França, que pratica karatê no Centro Esportivo 

Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), relembra que a vida diária de seu filho não 

tinha muitas atividades externas, até que um dia, em uma visita do projeto Nova 

Onda Caraguá (Organização Social responsável pelo oferecimento das atividades 

esportivas em Caraguatatuba) na escola, despertou o interesse de seu filho em 

praticar a modalidade. 



 

 
 

“Ele sempre começou outras atividades como futebol e tênis, mas sempre saia por 

conta de não se identificar com o esporte. O Karatê foi diferente, ele passou a ficar 

mais alegre, ia pra escola mais feliz, chegava contando o que aprendeu todo 

alegre”, diz. 

“A sensei Maria ajudava muito, sempre trabalhando com muita paciência. Ela não 

se importa em parar para explicar quantas vezes for necessário. Eu esperei um 

tempo por que pensei que ele iria desistir, aí um dia ela me disse que o Raphael 

teria muito potencial, então comprei o kimono e foi o dia mais feliz para ele”, 

relembra. 

De acordo com Rose, Raphael iniciou o Karatê assim que as atividades esportivas 

no município retornaram e hoje seu filho faz coisas que ele não fazia 

anteriormente, com sua coordenação motora sendo incentivadas. “Além disso, as 

notas na escola tem melhorado significativamente e ele não falta em uma aula”, 

conta. 

“Ele mesmo se arruma pra ir treinar, eu não preciso pedir mais como antes. Hoje 

ele coloca a roupa sozinho, blusa de frio com zíper que ele não colocava. Está 

aprendendo a amarrar o kimono que nem eu sei. Esse resultado se dá muito pelo 

amor da sensei tem em ensinar. Ela se dedica, senta, explica, ela pergunta pra mim 

as coisas sobre ele, para uma melhor forma de lidar com o Raphael. Quem que faz 

isso se não por amor?”, complementa. 

De acordo com a sensei de Karatê, Maria do Carmo, o Raphael é um menino muito 

inteligente, que presta atenção nos ensinamentos, sempre focado e detalhista. 

“Deixo ele ficar à vontade, sempre no tempo e limite dele. Depois vou corrigindo. Os 

ensinamentos são iguais para todos , o diferencial  é a paciência e o amor, que vem 

da minha formação acadêmica e dos ensinamentos do meus pais desde pequena, 

que me ensinaram a ter empatia e amor pelo próximo, respeitando as diferenças e 

limites de cada um. A faculdade só forma as pessoas , mas se você não tiver 

dedicação, amor e tudo isso que foi falado, não vai ter resultado”, comenta. 

Segundo a Terapeuta Ocupacional da Secretaria de Educação da Prefeitura de 

Caraguatatuba, Mariah Hartog Bricks, o esporte, além dos benefícios para saúde 

física e mental já conhecido para todos, é capaz de proporcionar para jovens e 

crianças dentro do espectro autista, benefícios em áreas que estejam prejudicadas, 

como a coordenação e planejamento motor, adequação de tônus, força e 

resistência muscular, controle viso-motor, equilíbrio; funções executivas e 

cognitivas, como memória de trabalho, atenção, concentração. Além de oportunizar 

vivências para socialização com seus pares, sejam eles crianças típicas ou atípicas, 

compreensão de regras sociais e desportivas e rotina. 

“Tais competências motoras e de socialização são primordiais para o 

desenvolvimento de outras habilidades nas demais áreas da vida da criança, como 



 

 
 

sua participação em atividades do dia a dia, vestir-se com independência, comer 

sozinho; escrita, desenho, participação em sala de aula e muito mais”, explica. 

Andreia Patrícia Macário, conta que como todo autista, Raphael Macário tinha 

dificuldades como seletividade alimentar, noção de espaço, socialização e contatos 

físicos. “Por mais que as terapias ajudassem, percebi que ainda estava faltando 

algo e foi ai que o esporte entrou em nossas vidas. Matriculei ele em março no Jiu 

Jitsu, com a intenção de o fazer ganhar equilíbrio e perder peso, só não esperava 

que isso iria nos ajudar a superar suas dificuldade”, explica. 

“Quando ele entrou, a professora Camila Mesquita nos acolheu super bem e deu 

todo suporte para cada dificuldade do meu filho, o fazendo amar a modalidade. Ela 

foi a primeira a acreditar nele e tem toda paciência e vontade de ajudá-lo a vencer 

seus limites”, continua. 

A mãe de Macário concluiu que o esporte ajudou no autismo e na vida de seu filho, 

fazendo com que Raphael levasse para a casa os conhecimentos do Jiu Jitsu, como 

obediências de regras, controle de força, socializar com amigos e colegas e 

também em seu equilíbrio. 

“Hoje, através do esporte, meu filho é mais feliz, tem amigos e está superando 

suas dificuldades, melhorando seu comportamento na escola e nas atividades. 

Apesar de pouco tempo, já colhemos grandes frutos e eu sou extremamente grata 

ao Jiu Jitsu e a profissional que acreditou no meu filho e ajuda a superar seus 

limites”. 

Para a professora de Jiu Jitsu, Camila Mesquita, foi o primeiro contato dela com um 

aluno com espectro. “No início ele chegou agitado, beliscando, não conseguia fazer 

os exercícios específico do Jiu Jitsu que ajudam na coordenação motora, mas as 

técnicas ele aprendeu fácil e foi quando percebi que ele consegue fazer certinho, 

era só questão de persistência, pois ele é muito inteligente e aprende fácil”, 

explica. 

“Na primeira semana de aula ganhei um abraço dele e ele pulou no meu colo, aí ali 

percebi que ganhei mais que um aluno, foi o que me motivou mais ainda. A mãe 

dele é super esforçada e foi peça fundamental para me ajudar nas aulas. Uma 

super-mãe que acredita e deposita todo seu tempo, esforço e carinho nele”, 

continua. “A evolução dele nos dá alegria, mostra o quanto a vida dele mudou e 

melhorou. A principal técnica é o amor e carinho com ele”, finaliza. 

Segundo o secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo, o esporte é uma das ferramentas mais importante quando o assunto é 

inclusão social. “Atividades desse tipo ajudam no crescimento pessoal, 

promovendo a convivência em grupo, respeito ao próximo e diversos outros 

aspectos e vimos como pode ser importante para jovens com o espectro”, diz. 



 

 
 

“Enquanto administração pública queremos sempre atingir o maior número de 

pessoas possíveis na prática do esporte e temos o objetivo de capacitar os 

professores para que todos tenham capacidade de melhor atender as 

necessidades dos nosso alunos”, finaliza. 

 Atividades esportivas 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através do projeto Nova Onda Caraguá, da 

Secretaria de Esportes e Recreação, oferece atividades esportivas gratuitas para 

todos os munícipes do município a partir dos 6 anos de idade. 

As inscrições podem ser feitas através do site 

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

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

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

Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG), localizado na Av. José Herculano, 

50. 

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

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

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

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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Polícia Ambiental resgata Preguiça que estava no quintal de uma casa 

em Caraguatatuba 

 

Nesta sexta-feira (13), a Polícia Ambiental resgatou uma preguiça, que se 

encontrava em uma residência no bairro Massaguaçu em Caraguatatuba. 

A preguiça estava no quintal da residência, e a moradora acionou os policiais para 

realizar a retirada do animal. 

Utilizando técnica de manejo e captura de animais silvestres, os policiais 

ambientais conseguiram resgatar o animal que estava sem ferimentos, com boas 

condições de saúde. 

Em seguida a preguiça foi solta em seu habitat. 
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PM distribui mais de 100 novas viaturas para batalhões da Baixada e 

Caraguatatuba 

 

A Polícia Militar distribuiu 103 viaturas, três delas blindadas, para reforçar o 

policiamento preventivo e ostensivo em nove cidades da Baixada Santista e em 

Caraguatatuba, no litoral Norte de São Paulo. Os veículos foram adquiridos pelo 

Estado, com um custo total de R$ 9,5 milhões, e foram entregues a seis batalhões 

territoriais e um especializado. 

Entre as viaturas distribuídas, 65 são do modelo Chevrolet/Spin, somando um 

investimento de R$ 7,1 milhões, as quais foram enviadas ao 6º, 21º, 29º, 39º e 45º 

Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I). Outras três são blindadas, do modelo 

Chevrolet/Trailblazer, que custaram um total de R$ 534,2 mil e foram destinadas 

ao 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). 

Além delas, também foram distribuídos 35 quadriciclos da marca CFMoto, que 

somaram R$ 1,9 milhões. Estes veículos, por sua vez, foram destinados aos 

mesmos batalhões, com exceção do 2º Baep e acréscimo do 20º BPM/I, localizado 

em Caraguatatuba. 

Na região de Santos, especificamente, foram beneficiadas com as novas viaturas 

as cidades de Peruíbe, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão, Mongaguá, Itanhaém 

São Vicente e Praia Grande. A aquisição dos novos veículos faz parte do 

compromisso da atual gestão, que é a modernização da infraestrutura, tecnologia e 

equipamentos das forças policiais em todo o Estado. 
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Prefeitura de Caraguatatuba promove audiências públicas para 

contratar empresa de limpeza urbana 

 

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). 

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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Justiça de Caraguatatuba condena homem a 14 anos por matar 

mecânico por dívida de R$ 20,00 

 

Um homem de 43 anos foi condenando em júri popular realizado na terça-feira(10), 

em Caraguatatuba, a 14 anos e três meses de prisão por assassinar um mecânico 

por uma dívida de R$ 20,00 em 2018.  O crime ocorreu no dia 2 de agosto  de 

2018 no bairro do Porto Novo, região sul de Caraguatatuba. 

Segundo denúncia feita pelo Ministério Público, através do promotor Renato 

Queiroz de Lima, o homem condenado, Fernando Aparecido da Silva, conhecido 

como “Fernando Negão” agrediu com um objeto contundente( um pedaço de pau), 

por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, o mecânico 

Maurílio dos Santos Ferreira, vulgo “palmeiras”, por causa de uma dívida de R$ 

20,00. 

As agressões provocaram traumatismo cranioencefálico em Maurílio. A vítima, de 

33 anos, foi agredida na cabeça com um pedaço de madeira após alegar que não 

tinha dinheiro para pagar a dívida. Ele chegou a ser atendido pelo Samu e 

conduzido até a Santa Casa da cidade, sendo depois transferido para um hospital 

de São José dos Campos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 19 de 

agosto, 17 dias após a agressão.  

Fernando foi preso após a morte de Maurílio, após investigações feitas pela polícia 

civil que comprovaram ter sido ele o autor das agressões contra Maurílio. 

Supostamente, a “dívida” era por dinheiro emprestado à vítima para pagar a 

compra de crack. 
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Crime bárbaro da década de 70 inspira espetáculo teatral 

apresentado em Caraguatatuba e Ubatuba 

 

Um crime que aterrorizou Bauru, no interior de São Paulo, há cinco décadas ainda 

reverbera entre seus moradores. Mara Lúcia Vieira, de apenas 9 anos, encontrada 

no banheiro de uma casa abandonada depois de quatro dias desaparecida, após 

ter saído para ir à escola. Violentada, estuprada e assassinada. Através de 

elementos documentais, o grupo bauruense “Protótipo Tópico” criou o espetáculo 

“Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está”, que será apresentado 

nesta quinta-feira, em Caraguatatuba (19/5), e na sexta-feira (20/5), em Ubatuba, 

às 20h. A peça revisita através de um olhar poético lembranças e cicatrizes deste 

crime. 

A brutalidade do crime ainda desperta incompreensão e revolta. Não há culpados. 

Ninguém sabe quem violentou e assassinou a criança.  Mas, sobre a história, 

pairam boatos e hipóteses que nos revelam enquanto sociedade. 

Com direção de Marcelo Soler, da Cia. Teatro Documentário (São Paulo) e 

preparação de atores de Georgette Fadel, o grupo traz uma inquietante leitura da 

morte de Mara Lúcia que leva o público a se questionar sobre qual é o espaço, 

concreto e subjetivo, que a barbárie nos leva. Criado em 2019, o documentário 

cênico também questiona todas as possibilidades que esta criança poderia ter 

vivido. 

Assim, aos atores e moradores de Bauru sobra um apanhado de ‘Talvez’. Talvez ele 

seja o culpado pelo assassinato. Talvez esse seja o motivo de um crime tão cruel. 



 

 
 

Talvez Mara Lúcia estivesse viva se não tivesse ido à escola naquele dia. Talvez ela 

teria se casado, tido filhos se ainda estivesse viva. E muitos outros “Talvez”. 

A entrada é gratuita e tem classificação indicativa de 14 anos. 

Oficina: “Lugar memória: parâmetros do real que moldam a ficção”  

O grupo teatral “Protótipo Tópico” também realizará uma oficina gratuita paralela 

às apresentações, que busca despertar novos olhares para os problemas sociais, 

dividindo a experiência de um fato que não pode ser esquecido para que não seja 

reproduzido, e que possibilitam também o despertar de um lado artístico nos 

participantes. 

A oficina “Lugar memória: parâmetros do real que moldam a ficção se baseia em 

um crime brutal, tema da peça teatral acima citada, para estudar o discurso 

artístico. Dessa forma, o papel do elenco vai além da apresentação da peça: os 

atores assumem a função de estimular o interesse do público para a interação 

artística e a produção, tornando a experiência um ato vívido. 

Em Caraguatatuba, a oficina será realizada na quinta-feira, às 15h, no Salão 

Inferior do Teatro Mário Covas. Já em Ubatuba, a oficina será na sexta-feira, 

também às 15h, na sala 7 do Teatro Municipal. As inscrições podem ser feitas no 

local do evento, com limite de 25 pessoas. 

O intuito é dividir experiências e proporcionar uma vivência sensorial, que traz 

sobre o viés artístico os diferentes aspectos sociais da violência que são 

presenciadas por eles em suas rotinas de trabalho. 

Brutalidade em cena: sutilezas de uma vida interrompida   

Uma vida tirada brutalmente e, junto com ela, todas as possibilidades que esta 

criança poderia ter vivido. A única certeza é a coragem de um grupo de atores em 

revirar esta história e questionar a falta de solução para este crime. 

Quem viveu à época ainda se lembra de Mara Lúcia. Mas apenas os mais próximos 

recordam-se da menina para além da violência. Eliana Cerigatto era a amiga mais 

próxima, elas cantavam, brincavam de bonecas e se divertiam no balanço que 

existia no quintal da casa dos pais de Mara. Eliana é mãe de Fábio Valério, um dos 

atores do espetáculo. As histórias sobre a garota foram ouvidas inúmeras vezes 

pelo filho, sendo este um dos disparadores para a construção deste trabalho. 

Juntos, Andressa Francelino e Fábio Valério, atores do Grupo Protótipo Tópico, 

entrevistaram jornalistas e pessoas que viveram em Bauru na época do crime. Eles 

esmiuçaram os fatos e boatos e se debruçaram durante meses na história, ao lado 

do diretor do espetáculo Marcelo Soler, em busca de uma construção dramatúrgica 

que não abordasse apenas a violência, mas as sutilezas de uma vida interrompida 

tão precocemente. 



 

 
 

A obra propõe inúmeras reflexões sobre a violência humana, sobre os reflexos da 

desigualdade social e a espetacularização por parte da imprensa na época. Tudo 

muito bem articulado pelos olhares sensíveis dos atores e do diretor. Um 

aprofundamento em questões viscerais que resistiram à passagem do tempo. Um 

teatro que sequestra a realidade e a transfere para o palco. 

Além disso, para contribuir com esta construção dramatúrgica, o grupo buscou 

inspiração também na literatura, em um mergulho na obra Memórias do Subsolo, 

do russo Fiódor Dostoiévski, que traz em seus textos uma espécie de sequência de 

versos cênicos que transbordam a atmosfera de insuficiência frente ao inexplicável, 

assim como se sentiram os artistas ao se depararem com o caso Mara Lúcia. 

Visando um refinamento poético e a ampliação das possibilidades artísticas, 

estéticas e políticas, o grupo convidou o diretor e dramaturgo Marcelo Soler, um 

dos precursores do teatro documentário no país, para assinar a direção do 

espetáculo, e a atriz, diretora e preparadora Georgette Fadel para a orientação e 

preparação dos atores acerca da encenação, ambos da cidade de São Paulo. Com 

isso, a produção do espetáculo “Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui 

está” foi executada de modo colaborativo, onde artistas e diretor estiveram 

engajados na sua criação. 

Além da dramaturgia poética, o trabalho apresenta um viés político, já que a vítima 

pertencia a uma família simples e os suspeitos eram de famílias ricas e tradicionais 

da cidade, o que ‘Talvez’ tenha resultado nesta não resolução do crime. 

Serviço: “Lugar memória: parâmetros do real que moldam a ficção”  

Grupo Protótipo Tópico | Oficina | 60 minutos 

CARAGUATATUBA 

Data: Quinta-feira (19 de maio) 

Horário: 15 horas 

Local: Salão Inferior do Teatro Mário Covas, na Avenida Goiás, 187 – Indaiá 

Entrada: gratuita 

Informações: (14) 99669-4133 ou (12) 3881-2623. 

UBATUBA 

Data: Sexta-feira (20 de maio) 

Horário: 15 horas 

Local: Sala 07 do Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto de Ubatuba, na Praça 

Exaltação. 

Entrada: gratuita 



 

 
 

Informações: (14) 99669-4133 ou (12) 3833-1191. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=teatro+Municipal+de+Ubatuba&oq=teatro+Municipal+de+Ubatuba&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512.2543j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Caraguatatuba abre inscrições para o Caraguá Open de Futevôlei 

2022 

 

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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Ressaca destrói quiosque na Mococa em Caraguatatuba 

 

A ressaca do fim de semana voltou a causar prejuízos na praia da Mococa, na 

região norte de Caraguatatuba. Um dos quiosques mais antigos e tradicionais da 

praia, o “Trailer do Serjão”, teve parte de sua estrutura danificada pela força das 

ondas no sábado(14) e domingo(15). As ondas na região chegaram a 2,5 metros de 

altura. 

O quiosque foi um dos primeiros a se instalar no canto esquerdo da praia. Está lá, 

desde 1989, ou seja, há 33 anos. É um dos mais frequentados da Mococa, mas 

neste fim de semana, devido aos estragos causados pela força da maré, pouco 

espaço teve para atender seus clientes. 

O pessoal do quiosque tinha feito uma proteção, mas o mar avançou sobre ela, 

atingindo um dos pilares do estabelecimento. Por precaução, a área ficou 

interditada no domingo. Os clientes lamentaram a situação dos proprietários e 

cobraram providências das autoridades locais. 

“Muito triste ver nossa praia assim e nossos amigos não poderem trabalhar..Cadê 

as autoridades que não vem nos ajudar!?”, postou Marilene nas redes sociais. 

Confira os danos causados no quiosque do Serjão conforme mostram as fotos 

feitas por Marilene Guimarães, no sábado(14): 

Nos últimos dez anos, a praia perdeu cerca de 120 metros de areia entre o jundu e 

o mar. A erosão tem sido provocada pelas ressacas que já destruíram quatro dos 

nove quiosques instalado na orla da praia e ameaça os cinco restantes. Segundo 



 

 
 

os comerciantes, os banhistas passaram a procurar outras praias como Cocanha e 

Massaguaçu, que possuem faixa de areia bem mais larga. 

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

Agricultura e Pesca informou na semana passada que será realizada ainda este 

mês, uma reunião com os quiosqueiros da Praia da Mococa e a Comissão de 

Gestão de Orla para avaliar se é possível iniciar, junto à Secretaria, o cronograma 

de obras para o Projeto de Intervenção Urbanística (PIU). 

Comerciantes 

A redução da faixa de areia e os danos provados pelas últimas ressacas tem 

causado muitos prejuízos aos comerciantes estabelecidos na praia. A maioria dos 

turistas que frequentam a Mococa estão deixando de frequentar a praia devido as 

condições dos quiosques que tiveram redução da faixa de areia. 

“Turista gosta de areia, de ficar estendido no sol, de jogar bola ou voley e não 

temos mais espaço para isso. Eles passaram a frequentar outras praias. Vai ser 

assim até que a praia seja recuperada, como estão fazendo em Camboriú 

(engordamento de praia)  e dizem que será feito em Ilhabela” conta a comerciante 

Suzana dos Santos, do quiosque do Serjão, instalado na Mococa desde 1989. 

Suzana comentou que o projeto de reurbanização previsto pela prefeitura( recuar 

os quiosques e instalar acesso, luz, água e esgoto), além de não ter sido iniciado 

não dá segurança aos quiosqueiros. “A gente não pode gastar na construção do 

quiosque se não houver proteção(muro de contenção), pois acreditamos que o mar 

continuará avançando. O ideal seria “recuperar” a faixa de areia da praia”, disse 

Suzana. 

“O turista chega, olha a praia e vai embora. Não temos “praia” para oferecer. Tudo 

indica que isso(fuga de turistas) continuará ocorrendo durante a temporada de 

verão. A Mococa é uma das melhores praias para as famílias. É uma praia mansa, 

como a Cocanha e a Tabatinga. Na região Norte, só essas três praias oferecem 

segurança para o banho de mar de crianças, adultos e idosos, conta Cláudia Dias, 

do Quiosque Bar Brasil, instalado há 15 anos na praia. 

Ela argumenta que o ideal seria a prefeitura recuperar a praia, fazendo a dragagem 

de areia do mar e depositando na orla, como está sendo feito em Camboriú. 

“Caraguatatuba tem poucas praias e precisa preservar e recuperar as que possuí. 

 Parece que a Prainha está sofrendo esse mesmo processo(perdendo a faixa de 

areia). Seria muito importante recolocar a areia e recuperar essas praias”, finalizou 

ela. 

Projeto 



 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba apresentou um projeto para reurbanização da 

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

maio de 2021, mas até agora nada foi feito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

banheiros, cozinha e salão de mesas e cadeiras. 

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

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

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

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

gabiões que vão conter mais a força de água. 
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Para coibir roubos, furtos e homicídios Operação da Polícia Militar 

fecha “lojinha” do tráfico no Porto Novo 

 

A Polícia Militar tirou mais um traficante das ruas em Caraguatatuba. Na tarde da 

última terça-feira (12), o 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que 

compreende o policiamento nos quatro municípios do Litoral Norte, realizou a 

Operação Mão de Ferro em Caraguá com o objetivo de coibir o alto índice de 

roubos, furtos e homicídios no município. 

De acordo com a PM, em um dos momentos da operação equipes da Força Tática 

acabaram encontrando uma “biqueira” de venda de drogas em uma rua no bairro 

Porto Novo. A PM informou que a viatura encontrou “diversos traficantes” que 

fugiram ao perceber a presença da polícia. 

Os policiais conseguiram prender um dos bandidos. O acusado estava portando 

drogas, ele acabou entregando para os policiais o local onde seria a casa de outros 

três gerentes do tráfico na região. 

A PM informou que conseguiu prender o trio com mais drogas. A polícia apreendeu 

com os homens 334 buchas de maconha, 75 pedras de crack embaladas no 

chamado sacolé, além de outros 16 eppendorf’s com pedras da droga, R$ 77 e 

uma balança de precisão. 

Os homens foram presos em flagrante e levados à delegacia. 
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PM prende traficante no bairro Sumaré em Caraguatatuba 

 

Em um dos desdobramentos das operações contra o crime, a Polícia Militar tirou 

mais um traficante das ruas no bairro Sumaré, em Caraguatatuba. Era tarde da 

última quinta-feira (12), por volta das 16h, quando equipes da Força Tática 

realizaram uma incursão pela Travessa do Engenho Velho, local já conhecido como 

ponto de venda de drogas. 

Durante a operação, os policiais desconfiaram de um homem que, ao ser 

abordado, não conseguiu dispensar uma pochete que estava cheia de diferentes 

tipos de droga. A polícia informou que o criminoso confessou de imediato que 

estava vendendo os entorpecentes. Ele também indicou o local onde era seu 

“mocó”, gíria do crime utilizada para designar o esconderijo do restante das drogas. 

O homem foi preso em flagrante e levado à cadeia pública. A polícia apreendeu 

349 porções de cocaína, 256 de maconha, além de 243 pedras de crack e R$168. 
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Júri Popular condena homem que matou por R$ 20 

 

A Justiça de Caraguatatuba condenou um homem que cometeu assassinato a 14 

anos e três meses de prisão em regime fechado, na última terça-feira (10), no 

Fórum do município. A condenação aconteceu por juri popular. 

A vítima tinha 33 anos e foi agredida diversas vezes com um pedaço de madeira 

depois de alegar que não tinha o dinheiro para pagar a dívida. O crime chocou o 

município. O homem chegou a ser transferido para um hospital em São José dos 

Campos, no Vale do Paraíba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu 17 dias 

depois. 

A denúncia foi oferecida pelo promotor de Justiça Renato Queiroz de Lima, do 

Ministério Público Estadual. O Poder Judiciário acatou a tese da promotoria de que 

o réu agiu por motivo torpe e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 

De acordo com os autos, o condenado cometeu o homicídio usando “objeto 

contundente” que causou traumatismo craniano na vítima. 
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‘Bairro a Bairro’: Confira a programação da próxima semana em 

Caraguatatuba 

 

Na próxima semana, de 16 a 20 de maio, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Serviços Públicos, estará com o programa ‘Bairro a Bairro’ nas 

regiões da Martim de Sá, Prainha, Jardim Forest, Ipiranga, Ponte Seca, Jardim 

Samambaia, Jardim Aruan, Jardim Jaqueira e Sumaré. 

São 120 trabalhadores que, de segunda a sexta-feira, a partir das 6h, percorrem 

diariamente os bairros da cidade com uma força-tarefa, dando mais agilidade e 

eficiência aos serviços. A Sesep prevê que o mutirão finalize em menos de dois 

meses, até que todas as ruas da Região Sul sejam atendidas. Na sequência, o 

programa entra na Região Norte da cidade. 

Pelo ‘Bairro a Bairro’ são realizados serviços de roçada, varrição, capina, pintura de 

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

duas capinadeira ‘bob bod’ e quatro caminhões para recolha dos materiais em um 

curto período de tempo. 
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Caraguatatuba: Prática Esportiva Contribui No Desenvolvimento E 

Inclusão De Autistas 

 

A prática do esporte, além de fornecer lazer e qualidade de vida para adultos, 

beneficiam ainda as crianças por proporcionar um momento de descarga de 

energia e entretenimento. O esporte se mostra ainda mais valioso e importante no 

caso de crianças com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), auxiliando em 

seu desenvolvimento e inclusão na sociedade. Em Caraguatatuba, isso vem sendo 

mostrado na prática. 

Exemplos disso são os estudantes da EMEFEBS Ricardo Luques Samarco Serra 

(escola bilíngue), Raphael Macário e Raphael França, ambos com 13 anos e 

diagnosticados com autismo, que apresentaram melhoras em sua socialização, 

coordenação motora, fala e até mesmo em seu desempenho escolar após 

iniciarem a prática esportiva gratuita da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação, de acordo com as próprias mães dos jovens. 

Rose França, mãe de Raphael França, que pratica karatê no Centro Esportivo 

Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), relembra que a vida diária de seu filho não 

tinha muitas atividades externas, até que um dia, em uma visita do projeto Nova 

Onda Caraguá (Organização Social responsável pelo oferecimento das atividades 

esportivas em Caraguatatuba) na escola, despertou o interesse de seu filho em 

praticar a modalidade. 

“Ele sempre começou outras atividades como futebol e tênis, mas sempre saia por 

conta de não se identificar com o esporte. O Karatê foi diferente, ele passou a ficar 



 

 
 

mais alegre, ia pra escola mais feliz, chegava contando o que aprendeu todo 

alegre”, diz. 

“A sensei Maria ajudava muito, sempre trabalhando com muita paciência. Ela não 

se importa em parar para explicar quantas vezes for necessário. Eu esperei um 

tempo por que pensei que ele iria desistir, aí um dia ela me disse que o Raphael 

teria muito potencial, então comprei o kimono e foi o dia mais feliz para ele”, 

relembra. 

De acordo com Rose, Raphael iniciou o Karatê assim que as atividades esportivas 

no município retornaram e hoje seu filho faz coisas que ele não fazia 

anteriormente, com sua coordenação motora sendo incentivadas. “Além disso, as 

notas na escola tem melhorado significativamente e ele não falta em uma aula”, 

conta. 

“Ele mesmo se arruma pra ir treinar, eu não preciso pedir mais como antes. Hoje 

ele coloca a roupa sozinho, blusa de frio com zíper que ele não colocava. Está 

aprendendo a amarrar o kimono que nem eu sei. Esse resultado se dá muito pelo 

amor da sensei tem em ensinar. Ela se dedica, senta, explica, ela pergunta pra mim 

as coisas sobre ele, para uma melhor forma de lidar com o Raphael. Quem que faz 

isso se não por amor?”, complementa. 

De acordo com a sensei de Karatê, Maria do Carmo, o Raphael é um menino muito 

inteligente, que presta atenção nos ensinamentos, sempre focado e detalhista. 

“Deixo ele ficar à vontade, sempre no tempo e limite dele. Depois vou corrigindo. Os 

ensinamentos são iguais para todos , o diferencial  é a paciência e o amor, que vem 

da minha formação acadêmica e dos ensinamentos do meus pais desde pequena, 

que me ensinaram a ter empatia e amor pelo próximo, respeitando as diferenças e 

limites de cada um. A faculdade só forma as pessoas , mas se você não tiver 

dedicação, amor e tudo isso que foi falado, não vai ter resultado”, comenta. 

Segundo a Terapeuta Ocupacional da Secretaria de Educação da Prefeitura de 

Caraguatatuba, Mariah Hartog Bricks, o esporte, além dos benefícios para saúde 

física e mental já conhecido para todos, é capaz de proporcionar para jovens e 

crianças dentro do espectro autista, benefícios em áreas que estejam prejudicadas, 

como a coordenação e planejamento motor, adequação de tônus, força e 

resistência muscular, controle viso-motor, equilíbrio; funções executivas e 

cognitivas, como memória de trabalho, atenção, concentração. Além de oportunizar 

vivências para socialização com seus pares, sejam eles crianças típicas ou atípicas, 

compreensão de regras sociais e desportivas e rotina. 

“Tais competências motoras e de socialização são primordiais para o 

desenvolvimento de outras habilidades nas demais áreas da vida da criança, como 

sua participação em atividades do dia a dia, vestir-se com independência, comer 

sozinho; escrita, desenho, participação em sala de aula e muito mais”, explica. 



 

 
 

Andreia Patrícia Macário, conta que como todo autista, Raphael Macário tinha 

dificuldades como seletividade alimentar, noção de espaço, socialização e contatos 

físicos. “Por mais que as terapias ajudassem, percebi que ainda estava faltando 

algo e foi ai que o esporte entrou em nossas vidas. Matriculei ele em março no Jiu 

Jitsu, com a intenção de o fazer ganhar equilíbrio e perder peso, só não esperava 

que isso iria nos ajudar a superar suas dificuldade”, explica. 

“Quando ele entrou, a professora Camila Mesquita nos acolheu super bem e deu 

todo suporte para cada dificuldade do meu filho, o fazendo amar a modalidade. Ela 

foi a primeira a acreditar nele e tem toda paciência e vontade de ajudá-lo a vencer 

seus limites”, continua. 

A mãe de Macário concluiu que o esporte ajudou no autismo e na vida de seu filho, 

fazendo com que Raphael levasse para a casa os conhecimentos do Jiu Jitsu, como 

obediências de regras, controle de força, socializar com amigos e colegas e 

também em seu equilíbrio. 

“Hoje, através do esporte, meu filho é mais feliz, tem amigos e está superando 

suas dificuldades, melhorando seu comportamento na escola e nas atividades. 

Apesar de pouco tempo, já colhemos grandes frutos e eu sou extremamente grata 

ao Jiu Jitsu e a profissional que acreditou no meu filho e ajuda a superar seus 

limites”. 

Para a professora de Jiu Jitsu, Camila Mesquita, foi o primeiro contato dela com um 

aluno com espectro. “No início ele chegou agitado, beliscando, não conseguia fazer 

os exercícios específico do Jiu Jitsu que ajudam na coordenação motora, mas as 

técnicas ele aprendeu fácil e foi quando percebi que ele consegue fazer certinho, 

era só questão de persistência, pois ele é muito inteligente e aprende fácil”, 

explica. 

“Na primeira semana de aula ganhei um abraço dele e ele pulou no meu colo, aí ali 

percebi que ganhei mais que um aluno, foi o que me motivou mais ainda. A mãe 

dele é super esforçada e foi peça fundamental para me ajudar nas aulas. Uma 

super-mãe que acredita e deposita todo seu tempo, esforço e carinho nele”, 

continua. “A evolução dele nos dá alegria, mostra o quanto a vida dele mudou e 

melhorou. A principal técnica é o amor e carinho com ele”, finaliza. 

Segundo o secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo, o esporte é uma das ferramentas mais importante quando o assunto é 

inclusão social. “Atividades desse tipo ajudam no crescimento pessoal, 

promovendo a convivência em grupo, respeito ao próximo e diversos outros 

aspectos e vimos como pode ser importante para jovens com o espectro”, diz. 

“Enquanto administração pública queremos sempre atingir o maior número de 

pessoas possíveis na prática do esporte e temos o objetivo de capacitar os 



 

 
 

professores para que todos tenham capacidade de melhor atender as 

necessidades dos nosso alunos”, finaliza. 

 Atividades esportivas 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através do projeto Nova Onda Caraguá, da 

Secretaria de Esportes e Recreação, oferece atividades esportivas gratuitas para 

todos os munícipes do município a partir dos 6 anos de idade. 

As inscrições podem ser feitas através do site 

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

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

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

Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG), localizado na Av. José Herculano, 

50. 

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

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

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

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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