
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Segunda e Terça-Feira, 16 e 17 de Maio de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Traficante é preso em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Confira a programação ‘Bairro a Bairro’ desta semana (16 a 20/05) em 

Caraguatatuba 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Teatro Mário Covas recebe nesta quinta a peça 'Talvez isso não seja totalmente 

preciso, mas aqui está' 

 

Caraguatatuba 

Espetáculo 'Maria Thereza e Dener' é atração no Teatro Mario Covas nesta sexta-

feira 

 

Caraguatatuba 

Humorista Léo Lins, com stand up 'Perturbador", é atração de domingo em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prisão efetuada pela DDM de Caraguatatuba alerta para crime conhecido como 

‘pornografia da vingança’ 

 

Caraguatatuba 

Sem acordo para o dissídio salarial, funcionários da Praiamar podem entrar em 

greve a partir de sexta 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

PM prende um dos líderes do tráfico na região sul de Caraguatatuba  

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Espetáculo ‘Maria Thereza e Dener’ é atração no Teatro Mario Covas nesta sexta-

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/traficante-e-preso-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/confira-a-programacao-bairro-a-bairro-desta-semana-16-a-20-05-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/confira-a-programacao-bairro-a-bairro-desta-semana-16-a-20-05-em-caraguatatuba/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19688/teatro-mario-covas-recebe-nesta-quinta-a-peca-'talvez-isso-nao-seja-totalmente-preciso-mas-aqui-esta'
https://radarlitoral.com.br/noticias/19688/teatro-mario-covas-recebe-nesta-quinta-a-peca-'talvez-isso-nao-seja-totalmente-preciso-mas-aqui-esta'
https://radarlitoral.com.br/noticias/19695/espetaculo-'maria-thereza-e-dener'-e-atracao-no-teatro-mario-covas-nesta-sexta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/19695/espetaculo-'maria-thereza-e-dener'-e-atracao-no-teatro-mario-covas-nesta-sexta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/19696/humorista-leo-lins-com-stand-up-'perturbador
https://radarlitoral.com.br/noticias/19696/humorista-leo-lins-com-stand-up-'perturbador
https://radarlitoral.com.br/noticias/19697/prisao-efetuada-pela-ddm-de-caraguatatuba-alerta-para-crime-conhecido-como-?pornografia-da-vinganca?
https://radarlitoral.com.br/noticias/19697/prisao-efetuada-pela-ddm-de-caraguatatuba-alerta-para-crime-conhecido-como-?pornografia-da-vinganca?
https://radarlitoral.com.br/noticias/19699/sem-acordo-para-o-dissidio-salarial-funcionarios-da-praiamar-podem-entrar-em-greve-a-partir-de-sexta
https://radarlitoral.com.br/noticias/19699/sem-acordo-para-o-dissidio-salarial-funcionarios-da-praiamar-podem-entrar-em-greve-a-partir-de-sexta
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/pm-prende-um-dos-lideres-do-trafico-na.html
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/16/espetaculo-maria-thereza-e-dener-e-atracao-no-teatro-mario-covas-nesta-sexta-feira/


 

 
 

feira  

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe Stand Up ‘Perturbador’ com o humorista Léo Lins  

 

Caraguatatuba 

Arena Freestyle Show: Manobras radicais deixam 4 mil pessoas em êxtase na Praça 

de Eventos do Porto Novo  

 

Ilhabela Web 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza fiscalizações durante fim de semana 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é a primeira cidade da região a entregar absorvente para 

adolescentes da rede municipal 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre vacinação contra gripe para novos grupos 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

A primeira cidade a entregar absorventes é Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Alerta – Queda de temperatura nos próximos dias 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 113 vagas de emprego até quarta-feira  

 

Caraguatatuba 

Basquete adulto masculino de Caraguatatuba continua invicto na Copa 

Metropolitano  

 

Caraguatatuba 

Equipes de Caraguatatuba dominam pódio de basquete na primeira etapa do 

Conexão 3×3  

 

Caraguatatuba 

Arena Freestyle Show: Manobras radicais deixam 4 mil pessoas em êxtase na Praça 

de Eventos do Porto Novo  

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/16/teatro-mario-covas-recebe-stand-up-perturbador-com-o-humorista-leo-lins/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/16/arena-freestyle-show-manobras-radicais-deixam-4-mil-pessoas-em-extase-na-praca-de-eventos-do-porto-novo/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/16/arena-freestyle-show-manobras-radicais-deixam-4-mil-pessoas-em-extase-na-praca-de-eventos-do-porto-novo/
https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-realiza-fiscalizacoes-durante-fim-de-semana/
https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-e-a-primeira-cidade-da-regiao-a-entregar-absorvente-para-adolescentes-da-rede-municipal/
https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-e-a-primeira-cidade-da-regiao-a-entregar-absorvente-para-adolescentes-da-rede-municipal/
https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-abre-vacinacao-contra-gripe-para-novos-grupos/
https://www.caraguatv.com.br/2022/05/16/a-primeira-cidade-a-entregar-absorventes-e-caraguatatuba/
https://www.caraguatv.com.br/2022/05/16/alerta-queda-de-temperatura-nos-proximos-dias/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/pat-de-caraguatatuba-tem-113-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/basquete-adulto-masculino-de-caraguatatuba-continua-invicto-na-copa-metropolitano/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/basquete-adulto-masculino-de-caraguatatuba-continua-invicto-na-copa-metropolitano/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/equipes-de-caraguatatuba-dominam-podio-de-basquete-na-primeira-etapa-do-conexao-3x3/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/equipes-de-caraguatatuba-dominam-podio-de-basquete-na-primeira-etapa-do-conexao-3x3/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/arena-freestyle-show-manobras-radicais-deixam-4-mil-pessoas-em-extase-na-praca-de-eventos-do-porto-novo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/arena-freestyle-show-manobras-radicais-deixam-4-mil-pessoas-em-extase-na-praca-de-eventos-do-porto-novo/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba promove audiências públicas do Transporte Público 

Coletivo  

 

Caraguatatuba 

População pode dar sugestões para atualização do Código de Posturas de 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura prorroga inscrições para 17ª edição do ‘Caraguá A Gosto’  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre vacinação contra gripe para novos grupos  

 

Caraguatatuba 

Começam as inscrições on-line para bolsista do PEAD da Prefeitura de 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Espetáculo ‘Maria Thereza e Dener’ é atração no Teatro Mario Covas nesta sexta-

feira  

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe Stand Up ‘Perturbador’ com o humorista Léo Lins  

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba entrega iluminação de led da orla da Prainha  

 

Caraguatatuba 

Federação Paulista de Pesca e Lançamento doa 140 quilos de alimentos para 

instituições sociais de Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Escola de Caraguatatuba promove atividades em Libras para ampliar a participação 

da comunidade  

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba abre inscrições para curso de Manutenção Predial 

na próxima sexta-feira  

 

Caraguatatuba 

Defesa Civil alerta para queda de temperatura nos próximos dias no Litoral Norte  

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-audiencias-publicas-do-transporte-publico-coletivo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-audiencias-publicas-do-transporte-publico-coletivo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/populacao-pode-dar-sugestoes-para-atualizacao-do-codigo-de-posturas-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/populacao-pode-dar-sugestoes-para-atualizacao-do-codigo-de-posturas-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/prefeitura-prorroga-inscricoes-para-17a-edicao-do-caragua-a-gosto/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/caraguatatuba-abre-vacinacao-contra-gripe-para-novos-grupos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/comecam-as-inscricoes-on-line-para-bolsista-do-pead-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/comecam-as-inscricoes-on-line-para-bolsista-do-pead-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/espetaculo-maria-thereza-e-dener-e-atracao-no-teatro-mario-covas-nesta-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/espetaculo-maria-thereza-e-dener-e-atracao-no-teatro-mario-covas-nesta-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/teatro-mario-covas-recebe-stand-up-perturbador-com-o-humorista-leo-lins/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/prefeito-de-caraguatatuba-entrega-iluminacao-de-led-da-orla-da-prainha/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/federacao-paulista-de-pesca-e-lancamento-doa-140-quilos-de-alimentos-para-instituicoes-sociais-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/federacao-paulista-de-pesca-e-lancamento-doa-140-quilos-de-alimentos-para-instituicoes-sociais-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/escola-de-caraguatatuba-promove-atividades-em-libras-para-ampliar-a-participacao-da-comunidade/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/escola-de-caraguatatuba-promove-atividades-em-libras-para-ampliar-a-participacao-da-comunidade/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-curso-de-manutencao-predial-na-proxima-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-curso-de-manutencao-predial-na-proxima-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/defesa-civil-alerta-para-queda-de-temperatura-nos-proximos-dias-no-litoral-norte/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba promove palestra sobre boas condutas e tira dúvidas 

de moradores no Jetuba  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba domina e é campeã por equipes da 4ª etapa do Circuito de 

Maratonas Aquáticas na Cocanha  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 113 vagas de emprego até quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

Cidades do Litoral Norte de SP movimentam outono com eventos culturais e 

esportivos 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Espetáculo ‘Maria Thereza e Dener’ é atração no Teatro Mario Covas nesta sexta-

feira 

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe Stand Up ‘Perturbador’ com o humorista Léo Lins 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 113 vagas de emprego até quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

Basquete adulto masculino de Caraguatatuba continua invicto na Copa 

Metropolitano 

 

Caraguatatuba 

Tênis de Mesa de Caraguatatuba conquista seis medalhas na 3ª etapa do MTB 

Regional realizada em Jacareí 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba conquista 9 medalhas na 3° etapa do Campeonato Paulista de 

Bicicross 

 

Caraguatatuba 

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

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-palestra-sobre-boas-condutas-e-tira-duvidas-de-moradores-no-jetuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-palestra-sobre-boas-condutas-e-tira-duvidas-de-moradores-no-jetuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/caraguatatuba-domina-e-e-campea-por-equipes-da-4a-etapa-do-circuito-de-maratonas-aquaticas-na-cocanha/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/16/caraguatatuba-domina-e-e-campea-por-equipes-da-4a-etapa-do-circuito-de-maratonas-aquaticas-na-cocanha/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/pat-de-caraguatatuba-tem-113-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/cidades-do-litoral-norte-de-sp-movimentam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/cidades-do-litoral-norte-de-sp-movimentam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos/
https://falacaragua.com.br/2022/05/espetaculo-maria-thereza-e-dener-e-atracao-no-teatro-mario-covas-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/espetaculo-maria-thereza-e-dener-e-atracao-no-teatro-mario-covas-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/teatro-mario-covas-recebe-stand-up-perturbador-com-o-humorista-leo-lins/
https://falacaragua.com.br/2022/05/pat-de-caraguatatuba-tem-113-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/basquete-adulto-masculino-de-caraguatatuba-continua-invicto-na-copa-metropolitano/
https://falacaragua.com.br/2022/05/basquete-adulto-masculino-de-caraguatatuba-continua-invicto-na-copa-metropolitano/
https://falacaragua.com.br/2022/05/tenis-de-mesa-de-caraguatatuba-conquista-seis-medalhas-na-3a-etapa-do-mtb-regional-realizada-em-jacarei/
https://falacaragua.com.br/2022/05/tenis-de-mesa-de-caraguatatuba-conquista-seis-medalhas-na-3a-etapa-do-mtb-regional-realizada-em-jacarei/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-conquista-9-medalhas-na-3-etapa-do-campeonato-paulista-de-bicicross/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-conquista-9-medalhas-na-3-etapa-do-campeonato-paulista-de-bicicross/
https://falacaragua.com.br/2022/05/bairro-a-bairro-confira-a-programacao-da-proxima-semana-em-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba entrega iluminação de led da orla da Prainha 

 

Caraguatatuba 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente divulga resultado da 

eleição da sociedade civil 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza fiscalizações durante fim de semana 

 

Caraguatatuba 

Federação Paulista de Pesca e Lançamento doa 140 quilos de alimentos para 

instituições sociais de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Escola de Caraguatatuba promove atividades em Libras para ampliar a participação 

da comunidade 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é a primeira cidade da região a entregar absorvente para 

adolescentes da rede municipal 

 

Caraguatatuba 

Conselheiros municipais de Caraguatatuba, Linhares e Cosmópolis e discutem a 

proteção integral e integrada da criança de 0 a 6 anos nas políticas locais 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 113 vagas de emprego até quarta-feira  

 

Caraguatatuba 

Traficante com mais de mil porções de cocaína é preso pela PM em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é a primeira cidade da região a entregar absorvente para 

adolescentes da rede municipal  

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba entrega nova iluminação LED da orla da Prainha 

 

Band Vale 

https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeito-de-caraguatatuba-entrega-iluminacao-de-led-da-orla-da-prainha/
https://falacaragua.com.br/2022/05/conselho-municipal-de-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-divulga-resultado-da-eleicao-da-sociedade-civil/
https://falacaragua.com.br/2022/05/conselho-municipal-de-direitos-da-crianca-e-do-adolescente-divulga-resultado-da-eleicao-da-sociedade-civil/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-fiscalizacoes-durante-fim-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2022/05/federacao-paulista-de-pesca-e-lancamento-doa-140-quilos-de-alimentos-para-instituicoes-sociais-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/federacao-paulista-de-pesca-e-lancamento-doa-140-quilos-de-alimentos-para-instituicoes-sociais-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/escola-de-caraguatatuba-promove-atividades-em-libras-para-ampliar-a-participacao-da-comunidade/
https://falacaragua.com.br/2022/05/escola-de-caraguatatuba-promove-atividades-em-libras-para-ampliar-a-participacao-da-comunidade/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-e-a-primeira-cidade-da-regiao-a-entregar-absorvente-para-adolescentes-da-rede-municipal/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-e-a-primeira-cidade-da-regiao-a-entregar-absorvente-para-adolescentes-da-rede-municipal/
https://falacaragua.com.br/2022/05/conselheiros-municipais-de-caraguatatuba-linhares-e-cosmopolis-e-discutem-a-protecao-integral-e-integrada-da-crianca-de-0-a-6-anos-nas-politicas-locais/
https://falacaragua.com.br/2022/05/conselheiros-municipais-de-caraguatatuba-linhares-e-cosmopolis-e-discutem-a-protecao-integral-e-integrada-da-crianca-de-0-a-6-anos-nas-politicas-locais/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/16/pat-de-caraguatatuba-tem-113-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/16/traficante-com-mais-de-mil-porcoes-de-cocaina-e-preso-pela-pm-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/17/caraguatatuba-e-a-primeira-cidade-da-regiao-a-entregar-absorvente-para-adolescentes-da-rede-municipal/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/17/caraguatatuba-e-a-primeira-cidade-da-regiao-a-entregar-absorvente-para-adolescentes-da-rede-municipal/
https://spriomais.com.br/2022/05/16/caraguatatuba-entrega-nova-iluminacao-led-da-orla-da-prainha/


 

 
 

Caraguatatuba 

Homem é preso por tráfico de drogas em Caraguatatuba 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba inicia a semana com 113 vagas de emprego 

 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Traficante com mais de mil porções de cocaína é preso pela PM em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é a primeira cidade da região a entregar absorvente para 

adolescentes da rede municipal 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Prisão efetuada pela DDM de Caraguatatuba alerta para crime conhecido como 

‘pornografia da vingança’  

 

Caraguatatuba 

Traficante é preso no bairro Pereque Mirim, no conjunto habitacional Nova Caraguá 

1, em Caraguatatuba  

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 113 vagas de emprego até quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Traficante com mais de mil porções de cocaína é preso pela PM em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é a primeira cidade da região a entregar absorvente para 

adolescentes da rede municipal 

 

LN21 

Caraguatatuba 

https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/homem-e-preso-por-trafico-de-drogas-em-caraguatatuba-16511891
https://litoraldefato.com.br/2022/05/16/pat-de-caraguatatuba-inicia-a-semana-com-113-vagas-de-emprego/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/16/macc-promove-roda-de-conversa-durante-20a-semana-nacional-de-museus/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/16/traficante-com-mais-de-mil-porcoes-de-cocaina-e-preso-pela-pm-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/17/caraguatatuba-e-a-primeira-cidade-da-regiao-a-entregar-absorvente-para-adolescentes-da-rede-municipal/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/17/caraguatatuba-e-a-primeira-cidade-da-regiao-a-entregar-absorvente-para-adolescentes-da-rede-municipal/
https://agazetarm.com.br/2022/05/prisao-efetuada-pela-ddm-de-caraguatatuba-alerta-para-crime-conhecido-como-pornografia-da-vinganca/
https://agazetarm.com.br/2022/05/prisao-efetuada-pela-ddm-de-caraguatatuba-alerta-para-crime-conhecido-como-pornografia-da-vinganca/
https://agazetarm.com.br/2022/05/traficante-e-preso-no-bairro-pereque-mirim-no-conjunto-habitacional-nova-caragua-1-em-caraguatatuba/
https://agazetarm.com.br/2022/05/traficante-e-preso-no-bairro-pereque-mirim-no-conjunto-habitacional-nova-caragua-1-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/16/pat-de-caraguatatuba-tem-113-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/16/macc-promove-roda-de-conversa-durante-20a-semana-nacional-de-museus/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/16/traficante-com-mais-de-mil-porcoes-de-cocaina-e-preso-pela-pm-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/17/caraguatatuba-e-a-primeira-cidade-da-regiao-a-entregar-absorvente-para-adolescentes-da-rede-municipal/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/17/caraguatatuba-e-a-primeira-cidade-da-regiao-a-entregar-absorvente-para-adolescentes-da-rede-municipal/


 

 
 

Inscrições para a 17ª edição do “Caraguá A Gosto” são prorrogadas até 23 de maio 

 

Notícias da Praia 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba prorroga até o dia 23 as inscrições para o “Caraguá A 

Gosto 2022” 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

PM prende fornecedor de boca de fumo com “supermaconha” em Caraguatatuba  

 

CaraguaSports 
Caraguatatuba 

Ninguém merece jogar futebol em campo ruim!!!  

 
Qual Viagem 

Caraguatatuba 

Litoral Norte de São Paulo terá outono recheado de atividades. Confira 

programação! 

 
AB Notícia News 

Caraguatatuba 

Cidades do Litoral Norte de SP movimentam outono com eventos culturais e 

esportivos 

 
Folha Viagem 

Caraguatatuba 

5 cidades do Litoral Norte de SP agitam outono com eventos culturais e esportivos 

 

Tudo Viagem 

Caraguatatuba 

Litoral Norte de SP movimenta temporada de outono com eventos 

 

Gazeta da Semana 

Caraguatatuba 

Cidades do Litoral Norte de SP movimentam outono com eventos culturais e 

esportivos 

 

Portal Turismo & Eventos 

Caraguatatuba 

Cidades do Litoral Norte de SP movimentam outono com eventos culturais e 

esportivos  

 

Cartão de Visita News 

https://ln21.com.br/inscricoes-para-a-17a-edicao-do-caragua-a-gosto-sao-prorrogadas-ate-23-de-maio/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/17/prefeitura-de-caraguatatuba-prorroga-ate-o-dia-23-as-inscricoes-para-o-caragua-a-gosto-2022/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/17/prefeitura-de-caraguatatuba-prorroga-ate-o-dia-23-as-inscricoes-para-o-caragua-a-gosto-2022/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/05/16/pm-prende-forneor-de-boca-de-fumo-com-supermaconha-em-caraguatatuba/
mailto:https://caraguasports.blogspot.com/
https://caraguasports.blogspot.com/2022/05/ninguem-merece-jogar-futebol-em-campo.html
http://www.qualviagem.com.br/litoral-norte-de-sao-paulo-tera-outono-recheado-de-atividades-confira-programacao/
http://www.qualviagem.com.br/litoral-norte-de-sao-paulo-tera-outono-recheado-de-atividades-confira-programacao/
mailto:https://abnoticianews.com.br/noticia/75985/cidades-do-litoral-norte-de-sp-movimentam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos
mailto:https://abnoticianews.com.br/noticia/75985/cidades-do-litoral-norte-de-sp-movimentam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos
mailto:https://www.folhaviagem.com.br/blogs/5-cidades-do-litoral-norte-de-sp-agitam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos/
mailto:https://www.tudodeviagem.com/2022/05/litoral-norte-de-sp-movimenta-temporada-de-outono-com-eventos/
mailto:https://gazetadasemana.com.br/noticia/72462/cidades-do-litoral-norte-de-sp-movimentam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos
mailto:https://gazetadasemana.com.br/noticia/72462/cidades-do-litoral-norte-de-sp-movimentam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos
mailto:https://www.jornalturismoeeventos.com.br/cidades-do-litoral-norte-de-sp-movimentam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos/
mailto:https://www.jornalturismoeeventos.com.br/cidades-do-litoral-norte-de-sp-movimentam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos/


 

 
 

Caraguatatuba 

Cidades do Litoral Norte de SP movimentam outono com eventos culturais e 

esportivos 

 

Cidade no Ar 

Caraguatatuba 

Cidades do Litoral Norte de SP movimentam outono com eventos culturais e 

esportivos 

 

Diário do Turismo 

Caraguatatuba 

Cidades do Litoral Norte de SP agitam outono com eventos culturais e esportivos 

 

R7 Brasil 

Caraguatatuba 

Cidades do Litoral Norte de SP movimentam outono com eventos culturais e 

esportivos 

 
Portal Turismo Total 

Caraguatatuba 

Cidades do Litoral Norte de SP movimentam outono com eventos culturais e 

esportivos 

 
TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Semana do MEI em Caraguatatuba 

 

Band Vale 

Band Cidade 1ª Edição 

Baixo índice de vacinação contra gripe 

 

Band Urgente 

Baixa adesão a vacina contra a gripe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:https://cartaodevisita.com.br/conteudo/39831/cidades-do-litoral-norte-de-sp-movimentam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos
mailto:https://cartaodevisita.com.br/conteudo/39831/cidades-do-litoral-norte-de-sp-movimentam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos
mailto:https://cidadenoar.com/noticia/24964/cidades-do-litoral-norte-de-sp-movimentam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos
mailto:https://cidadenoar.com/noticia/24964/cidades-do-litoral-norte-de-sp-movimentam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos
mailto:https://diariodoturismo.com.br/cidades-do-litoral-norte-de-sp-agitam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos/
mailto:https://r7brasil.com.br/cidades-do-litoral-norte-de-sp-movimentam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos/
mailto:https://r7brasil.com.br/cidades-do-litoral-norte-de-sp-movimentam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos/
mailto:https://portalturismototal.com.br/index.php/2022/05/16/cidades-do-litoral-norte-de-sp-movimentam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos/
mailto:https://portalturismototal.com.br/index.php/2022/05/16/cidades-do-litoral-norte-de-sp-movimentam-outono-com-eventos-culturais-e-esportivos/
https://globoplay.globo.com/v/10579627/
https://www.youtube.com/watch?v=Mvc6dQw1NUE
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=IlHjpKMreDI


 

 
 

Clipping de Notícias: 16/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Traficante é preso em Caraguatatuba 

 

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desse domingo (15), no bairro 

Pereque Mirim, no conjunto habitacional Nova Caraguá 1, em Caraguatatuba. 

Equipes da Força Tática e ROCAM realizavam uma operação pelo local quando o 

indivíduo, que segurava uma sacola plástica, fugiu ao perceber que a viatura se 

aproximava, mas acabou sendo abordado no portão de sua residência. 

Na sacola os policiais encontram porções de diversas drogas como cocaína, crack, 

maconha e skunk, todas embaladas individualmente, prontas para 

comercialização. O homem confessou ser responsável pelo abastecimento de 

drogas do ponto de tráfico do bairro e que estava indo abastecer naquele exato 

momento. 

O traficante foi preso em flagrante e encaminhado para a cadeia pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Confira a programação ‘Bairro a Bairro’ desta semana (16 a 20/05) 

em Caraguatatuba 

 

Nesta 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

Teatro Mário Covas recebe nesta quinta a peça '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 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

Espetáculo 'Maria Thereza e Dener' é atração no Teatro Mario Covas 

nesta sexta-feira 

 

Nesta sexta-feira (20), às 21h, o TMC – Teatro Mario Covas recebe o espetáculo 

'Maria Thereza e Dener', que retrata a amizade entre o estilista Dener Pamplona de 

Abreu e a então primeira-dama do Brasil Maria Thereza Goulart, tendo como pano 

de fundo a Ditadura Militar e o exílio da família no Uruguai. 

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos por R$ 80 a inteira e R$ 40 

meia entrada pelo site www.bilheteriaexpress.com.br ou na bilheteria do Mario 

Covas, uma hora antes do início da sessão. 

O espetáculo 'Maria Thereza e Dener' trata sobre a trajetória da célebre primeira-

dama Maria Thereza Goulart, esposa do ex-presidente João Goulart (1919-1976), e 

sua amizade com o famoso estilista Dener Pamplona de Abreu. Dirigida por Ricardo 

Grasson, com idealização da atriz Angela Dippe, que divide a cena com Thiago 

Carreira, a adaptação teatral de José Eduardo Vendramini é livremente inspirada no 

livro de Wagner William, 'Uma Mulher Vestida De Silêncio - A Biografia De Maria 

Thereza Goulart (Editora Record, 2019). 

O jornalista Wagner William conseguiu reunir relatos inéditos sobre a vida pessoal 

da primeira-dama a partir do acesso ao diário dela e de uma longa série de 

entrevistas feitas em 11 anos com a biografada e centenas de familiares, antigos 

funcionários, amigos e inimigos políticos. Esses fatos pessoais se misturam ao 

cenário político estabelecido no Brasil durante a época da Ditadura Civil-Militar 

(1964-1985), acompanhado por Maria Thereza durante o exílio da família no 

Uruguai. 

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


 

 
 

"A maneira como o Wagner conta essa história é muito leve e envolvente. O fato de 

ser uma biografia feminina também me chamou muita atenção. A ideia de um 

recorte ficcional juntando Maria Thereza e Dener me pareceu uma maneira 

interessante de colocar esta história no palco e falar de moda, imprensa, fofocas, 

amizade e saudade, tendo como fundo esse momento histórico tão dramático", 

relatou a atriz Angela Dippe. 

Serviço 

Espetáculo 'Maria Thereza e Dener' 

Data: 20 de maio (sexta-feira) 

Horário: 21h 

Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br e bilheteria do Mario Covas, 1h 

antes do início da sessão. 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
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Veículo: Radar Litoral 

 

Humorista Léo Lins, com stand up 'Perturbador", é atração de 

domingo em Caraguatatuba 

 

O humorista Léo Lins e seu show de Stand Up 'Perturbador' chegam ao TMC – 

Teatro Mario Covas neste domingo (22), às 19h. Com classificação indicativa para 

16 anos, é a primeira vez que ele se apresenta em Caraguatatuba. 

Os ingressos para o show podem ser adquiridos antecipadamente pelos sites 

www.bilheteriaexpress.com.br e www.sympla.com.br ou na bilheteria do Mario 

Covas, uma hora antes do início da sessão, por R$ 70 a inteira e R$ 35 a meia 

entrada. 

Após a turnê de 'Bullying Arte', que foi recorde de público e também de censuras, 

Léo Lins está de volta, ainda mais pesado com o show 'Perturbador', afinal, 

segundo o humorista, "fazer rir com temas delicados é como cuspir fogo: quando 

feito por um profissional é uma arte, do contrário alguém vai se queimar". 

Sobre Léo Lins 

Léo Lins é um humorista, escritor, roteirista e ator brasileiro. Atualmente faz parte 

do programa The Noite com Danilo Gentili, no SBT. Começou sua carreira no Stand 

Up em 2004 trabalhando em shows de mágica e, desde então, já realizou mais de 

mil apresentações ao longo da carreira. 

Seu primeiro show solo, 'Piadas Secretas', passou por quase todos os Estados 

brasileiros e também em outros países, como: Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Japão 

e Portugal, e foi lançado em DVD. Além das suas apresentações solo, integrou o 

grupo Comédia em Pé. 



 

 
 

Autor dos livros, 'Notas de um Comediante Stand-up', o primeiro livro de Stand Up 

publicado no Brasil, e 'Segredos da Comédia Stand-up', de 2014, em que revela os 

segredos da construção de uma boa piada, as técnicas para fazer o público rir e 

como é o mercado de trabalho dos humoristas. Em 2015, lançou a sua primeira 

ficção, 'Sapo Césio'. Baseada em fatos reais, a história se passa após um acidente 

nuclear no Brasil que deu origem a um sapo de oito patas. 

Um dos mais experientes e talentosos humoristas do país, Léo Lins reúne em suas 

redes sociais mais de 3 milhões de fãs. 

Serviço 

Stand Up 'Perturbador' com Léo Lins 

Data: 22 de maio (domingo) 

Horário: 19h 

Ingressos: R$ 70 (inteira) | R$ 35 

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

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Prisão efetuada pela DDM de Caraguatatuba alerta para crime 

conhecido como ‘pornografia da vingança’ 

 

Uma recente prisão efetuada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de 

Caraguatatuba alerta para um crime que se tornou conhecido como “Pornografia 

da Vingança”. O homem foi preso por divulgar imagens íntimas da ex-companheira. 

Em entrevista ao Jornal da Morada (95,5), na manhã desta segunda-feira (16/5), a 

delegada Dra. Patrícia Casanova Crivochein falou sobre a prisão e também alertou 

sobre este tipo de crime. 

“A DDM fez uma prisão muito importante, de um crime conhecido como pornografia 

da vingança, por conta do agressor, no caso companheiro, marido, não suportar o 

fim da relação, e se aproveitando de possuir fotos íntimas, acaba divulgando a fim 

de humilhar a mulher”, explicou a delegada. Ela citou que as imagens tiradas no 

contexto da relação são divulgadas de forma criminosa posteriormente. 

No caso mais recente, o indivíduo preso também responderá por difamação. “A 

Polícia Civil está atuando nos crimes cometidos nas redes sociais. Quem acha que 

será ocultado, a gente acha sim”, enfatizou. 

A delegada citou caso em que o homem coloca a foto da ex-companheira em sites 

de prostituição. “É muito fácil criar um perfil fake, a pessoa acha que não será 

encontrada, mas a tecnologia está do lado da polícia”. 

Dra. Patrícia Crivochein salienta que a pena é aumentada quando o criminoso 

tenha mantido relação anterior com a vítima. A pena pode chegar a 5 anos de 

prisão. 



 

 
 

Também na entrevista, a delegada falou do grande número de registros na DDM de 

Caraguatatuba de outros crimes de violência contra a mulher. Ela ressaltou a 

importância que os casos de violência sejam denunciados. “Existe uma rede 

integrada para que a mulher entenda que é vítima, não tem que ficar perdoando o 

agressor por conta de dependência econômica ou afetiva. Se aquele 

relacionamento é tóxico, não vale a pena continuar. Denuncie”. 
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Sem acordo para o dissídio salarial, funcionários da Praiamar podem 

entrar em greve a partir de sexta 

 

Os funcionários da empresa Praiamar, responsável pelo transporte coletivo em 

Caraguatatuba, podem entrar em greve a partir desta sexta-feira (20). O motivo é a 

falta de possibilidade de acordo e negociação com a categoria no mês do dissídio. 

Um ofício informando sobre a possível paralisação foi assinado pelo presidente do 

Sindicato dos Motoristas, Trabalhadores nas Empresas de Transporte de 

Passageiros Urbanos, Metropolitanos, Rodoviários, Transporte de Cargas Secas, 

Líquidas em Geral, Limpeza Urbana Pública e Privada (STTRUCA), Francisco Israel e 

entregue à empresa nesta segunda-feira (16). 

O Sindicato reivindica a correção pela variação do INPC/IBGE no período de 

01/50/2021 a 30/04/2022, que corresponde a um percentual de 12,47% e mais 

26,58% de aumento real. 

“O aumento real visa resolver a situação precária dos motoristas do transporte 

urbano de Caraguatatuba, que têm o menor piso salarial pago a um motorista 

profissional”, afirma o documento. A pauta de reivindicações inclui outros 18 itens, 

como hora extra, vale refeição/vale alimentação e participação nos lucros. 

Sem negociação 

Israel afirmou que a categoria busca pelo menos a reposição da inflação, mas a 

empresa afirmou que não vai abrir negociação. “A Prefeitura está abrindo novo 

processo licitatório e queremos pelo menos a inflação, para que os trabalhadores 

não fiquem no prejuízo e essa negociação não tenha que ficar com uma nova 

empresa”, afirmou o sindicalista. 



 

 
 

No dia 3 de março, o Sindicato encaminhou a pauta de reivindicações à Praiamar. 

Sem resposta, no dia 18 de abril, novo ofício foi enviado à empresa. 

No dia 26 do mesmo mês, a Praiamar encaminhou ofício ao STTRUCA afirmando 

que o último reajuste de tarifa ocorreu em dezembro de 2016, mesmo período que 

teve início “uma perseguição política”. 

A empresa cita que todos os insumos e produtos tiveram reajuste e que o óleo 

diesel subiu mais de 150% no período. No ofício, a Praiamar argumenta que a 

abertura do novo processo licitatório para o transporte coletivo, o que impede que 

ocorra qualquer investimento ou melhoria, já que o contrato se encerra em 22 de 

junho deste ano. 

O ofício destaca que “a empresa não tem viabilidade para conceder reajuste 

conforme a pauta de reivindicações, principalmente pela falta de subsídio do 

Município. A Praiamar nunca se negou a negociar as possibilidades desejadas pelo 

Sindicato, mas a concessão de qualquer reajuste tem a extrema necessidade de 

participação da Prefeitura”. 
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PM prende um dos líderes do tráfico na região sul de Caraguatatuba 

 

A polícia militar prendeu um dos líderes do tráfico de drogas na região sul do 

município e apreendeu um quilo de cocaína, crack e skunk( um tipo de maconha). 

A prisão ocorreu ontem, domingo(15), por volta das 21h20m quando equipes de 

Força Tática e ROCAM, realizaram uma operação pelo bairro Pereque Mirim, no 

conjunto habitacional Nova Caraguá 1.  

Durante o patrulhamento os policiais depararam com um indivíduo com uma sacola 

plástica em mãos, que ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, 

mas acabou sendo detido no portão de sua residência.  

De imediato foi realizada busca pessoal, e dentro da sacola foram localizadas 

drogas diversas como; cocaína, maconha, crack e skunk, todas embaladas 

individualmente prontas para a comercialização.  

Diante disso, o criminoso confessou ser o responsável pelo o abastecimento de 

drogas do ponto de tráfico do bairro e que estaria indo abastecer naquele exato 

momento. Em consequência, foi dada voz de prisão em flagrante ao criminoso e 

encaminhado para a cadeia pública.  

Apreensões: 

Cocaína: 1096 porções (1,020g) 

Crack: 160 porções (118g) 

Skunk: 80 porções (70g) 

Maconha: 26 porções (88g) 
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Espetáculo ‘Maria Thereza e Dener’ é atração no Teatro Mario Covas 

nesta sexta-feira 

 

Nesta sexta-feira (20), às 21h, o TMC – Teatro Mario Covas recebe o espetáculo 

‘Maria Thereza e Dener’, que retrata a amizade entre o estilista Dener Pamplona de 

Abreu e a então primeira-dama do Brasil Maria Thereza Goulart, tendo como pano 

de fundo a Ditadura Militar e o exílio da família no Uruguai. 

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos por R$ 80 a inteira e R$ 40 

meia entrada pelo site www.bilheteriaexpress.com.br ou na bilheteria do Mario 

Covas, uma hora antes do início da sessão. 

O espetáculo ‘Maria Thereza e Dener’ trata sobre a trajetória da célebre primeira-

dama Maria Thereza Goulart, esposa do ex-presidente João Goulart (1919-1976), e 

sua amizade com o famoso estilista Dener Pamplona de Abreu. Dirigida por Ricardo 

Grasson, com idealização da atriz Angela Dippe, que divide a cena com Thiago 

Carreira, a adaptação teatral de José Eduardo Vendramini é livremente inspirada no 

livro de Wagner William, ‘Uma Mulher Vestida De Silêncio – A Biografia De Maria 

Thereza Goulart (Editora Record, 2019). 

O jornalista Wagner William conseguiu reunir relatos inéditos sobre a vida pessoal 

da primeira-dama a partir do acesso ao diário dela e de uma longa série de 

entrevistas feitas em 11 anos com a biografada e centenas de familiares, antigos 

funcionários, amigos e inimigos políticos. Esses fatos pessoais se misturam ao 

cenário político estabelecido no Brasil durante a época da Ditadura Civil-Militar 

(1964-1985), acompanhado por Maria Thereza durante o exílio da família no 

Uruguai. 

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


 

 
 

“A maneira como o Wagner conta essa história é muito leve e envolvente. O fato de 

ser uma biografia feminina também me chamou muita atenção. A ideia de um 

recorte ficcional juntando Maria Thereza e Dener me pareceu uma maneira 

interessante de colocar esta história no palco e falar de moda, imprensa, fofocas, 

amizade e saudade, tendo como fundo esse momento histórico tão dramático”, 

relatou a atriz Angela Dippe. 

Serviço 

Espetáculo ‘Maria Thereza e Dener’ 

Data: 20 de maio (sexta-feira) 

Horário: 21h 

Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br e bilheteria do Mario Covas, 1h 

antes do início da sessão. 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Teatro Mario Covas recebe Stand Up ‘Perturbador’ com o humorista 

Léo Lins 

 

O humorista Léo Lins e seu show de Stand Up ‘Perturbador’ chegam ao TMC – 

Teatro Mario Covas neste domingo (22), às 19h. Com classificação indicativa para 

16 anos, é a primeira vez que o humorista se apresenta em Caraguatatuba. 

Os ingressos para o show podem ser adquiridos antecipadamente pelos 

sites www.bilheteriaexpress.com.br e www.sympla.com.br ou na bilheteria do Mario 

Covas, uma hora antes do início da sessão, por R$ 70 a inteira e R$ 35 a meia 

entrada. 

Após a turnê de ‘Bullying Arte’, que foi recorde de público e também de censuras, 

Léo Lins está de volta, ainda mais pesado com o show ‘Perturbador’, afinal, 

segundo o humorista, “fazer rir com temas delicados é como cuspir fogo: quando 

feito por um profissional é uma arte, do contrário alguém vai se queimar”. 

Sobre Léo Lins 

Léo Lins é um humorista, escritor, roteirista e ator brasileiro. Atualmente faz parte 

do programa The Noite com Danilo Gentili, no SBT. Começou sua carreira no Stand 

Up em 2004 trabalhando em shows de mágica e, desde então, já realizou mais de 

mil apresentações ao longo da carreira. 

Seu primeiro show solo, ‘Piadas Secretas’, passou por quase todos os Estados 

brasileiros e também em outros países, como: Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Japão 

e Portugal, e foi lançado em DVD. Além das suas apresentações solo, integrou o 

grupo Comédia em Pé. 

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


 

 
 

Autor dos livros, ‘Notas de um Comediante Stand-up’, o primeiro livro de Stand Up 

publicado no Brasil, e ‘Segredos da Comédia Stand-up’, de 2014, em que revela os 

segredos da construção de uma boa piada, as técnicas para fazer o público rir e 

como é o mercado de trabalho dos humoristas. Em 2015, lançou a sua primeira 

ficção, ‘Sapo Césio’. Baseada em fatos reais, a história se passa após um acidente 

nuclear no Brasil que deu origem a um sapo de oito patas. 

Um dos mais experientes e talentosos humoristas do país, Léo Lins reúne em suas 

redes sociais mais de 3 milhões de fãs. 

Serviço 

Stand Up ‘Perturbador’ com Léo Lins 

Data: 22 de maio (domingo) 

Horário: 19h 

Ingressos: R$ 70 (inteira) | R$ 35 

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

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Arena Freestyle Show: Manobras radicais deixam 4 mil pessoas em 

êxtase na Praça de Eventos do Porto Novo 

 

Em mais uma edição realizada em Caraguatatuba, o Arena Freestyle Show se 

consolidou como mais um sucesso na Praça de Eventos do Porto Novo. O evento 

teve cerca de 4 mil pessoas e arrecadou em torno de 3 toneladas de alimentos que 

serão repassados para o Fundo Social de Solidariedade do município. 

“Este é o terceiro Arena Freestyle Show em Caraguatatuba e, com certeza, já virou 

tradição aqui na nossa cidade”, destaca o prefeito Aguilar Junior. 

As pessoas nas arquibancadas e os que puderam acompanhar na transmissão ao 

vivo realizada nas redes sociais, presenciaram um verdadeiro show de manobras e 

emoções. 

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

(FMX). O piloto Claudinho Rocha, após grande exibição e variação de manobras, foi 

o grande vencedor da etapa, seguido por Jeff Campacci na segunda colocação e 

Gian Bergamini no 3º lugar. 

“É a primeira vez que participo do evento e minha primeira vez em Caraguatatuba, 

o clima da torcida foi muito linda. Todos estão de parabéns”, disse Claudinho 

Rocha. 

Para Lucas Fernandes, 19 anos, morador do bairro Caputera, o Arena Freestyle 

Show foi um dos melhores eventos que já participou em Caraguatatuba. “Não pude 

conhecer o evento antes, mas alguns amigos me falaram da emoção e empolgação 

com as manobras. Hoje pude conhecer de perto e fiquei em êxtase com os mortais, 

movimentos que nunca vi na vida. Simplesmente sensacional”, conta. 



 

 
 

De acordo com Edvaldo Ormindo, secretário de Esporte e Recreação de 

Caraguatatuba, o município está sempre disposto e aberto em apoiar e realizar 

eventos desse porte. “É uma etapa nacional e o prefeito Aguilar Junior sempre 

resalta a importância de continuar levando o nome da nossa cidade para todo o 

Brasil. O evento já virou uma tradição em Caraguatatuba e queremos continuar 

com toda a sua emoção”, explana. 

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

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

da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor 

(Linem). 
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Caraguatatuba realiza fiscalizações durante fim de semana 

 

Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo (Seurb), realizou 

diversas ações de fiscalização de posturas no último sábado (14) e domingo (15), 

em diferentes regiões da cidade. O trabalho reforça as atividades realizadas 

rotineiramente pela gestão municipal.  

Os fiscais do Urbanismo, acompanhados por agentes de trânsito da Secretaria de 

Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Semop), abordaram 14 veículos de 

transporte coletivo por irregularidades, resultando na aplicação de duas multas no 

valor de R$ 2.075,00 cada uma. 

No último fim de semana, também foram atendidas 28 denúncias relacionadas à 

perturbação de sossego, verificadas, com apoio da Polícia Militar, em residências e 

estabelecimentos comerciais. O volume é considerado excessivo e sujeito à multa a 

partir de 45 decibéis, aferido por decibelímetro. 

Segundo a Secretaria, para os veículos de fretamento turístico é obrigatória a 

circulação no município com a devida autorização. As solicitações devem ser feitas 

através do site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/, no prazo mínimo de 10 dias 

úteis que antecedem a viagem. 

Nas praias, as equipes orientaram cerca de 20 banhistas sobre a proibição da 

utilização de caixas de som portáteis e a permanência de animais nesses locais. Os 

fiscais ainda advertiram 32 ambulantes quanto ao descarte irregular de materiais 

inservíveis e o abandono na orla de equipamentos e utensílios utilizados pelo 

comerciante. 

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


 

 
 

A atividade é embasada na Lei Municipal nº 1144/80 (Código de Posturas), que 

trata, entre outras coisas, da utilização das praias, vias e logradouros públicos. A 

legislação cita que compete à Prefeitura o licenciamento, fiscalização e zelo pelo 

uso adequado desses espaços, visando o bem-estar social, a manutenção da 

ordem, limpeza, higiene e sossego público. 

A Prefeitura lembra que a população pode denunciar irregularidades por meio da 

Central 156 (telefone, site ou aplicativo) para que os fiscais façam a verificação. 

Em caso de flagrante, a ligação também pode ser feita diretamente para o telefone 

190 da Polícia Militar. 
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Caraguatatuba é a primeira cidade da região a entregar absorvente 

para adolescentes da rede municipal 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta segunda-feira (16) na 

EMEF Prof. Professor Antonio Freitas de Avelar do início da entrega de kits de 

absorventes para adolescentes da rede de ensino municipal. A iniciativa ocorre 

com base na lei 2.597, de 28 de dezembro de 2021. O município é o primeiro da 

região a fazer esse tipo de distribuição. 

“Esse é um dia memorável e quero deixar os parabéns à vereadora Vera Morais 

que teve a sensibilidade de propor esse projeto”, declarou o prefeito às alunas e 

convidados presentes. 

Ele acrescentou que “sou pai de duas meninas e me sinto realizado em poder 

entregar esses kits que vão beneficiar essas jovens que precisam”. 

A secretária da Educação, Márcia Paiva, comentou que quando estava na equipe 

gestora, essa era uma de suas preocupações, buscar formas da unidade escolar 

prover absorventes para disponibilizar às alunas que precisassem numa 

emergência ou até mesmo para as mais carentes. “Essa é uma grande conquista 

para todas elas e para nós. Um direito adquirido que confere dignidade às 

mulheres, dando acesso a esse item de higiene tão importante para a população 

feminina”. 

Mesma sensação da vereadora Vera Morais, que lembra dos tempos da ‘roça’ 

quando usava outras alternativas, por falta de dinheiro. “Não quero nem falar o que 

usava, mas minha luta na Câmara é pelo social, e quando propus o projeto o 



 

 
 

prefeito foi totalmente solidário e disse que apoiaria, por isso meu agradecimento 

hoje”.  

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, todas as escolas municipais 

com jovens vão receber o kit. Em caso de necessidade, ela deve procurar a 

secretaria da sua unidade para solicitar o absorvente. 
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Caraguatatuba abre vacinação contra gripe para novos grupos 

 

A partir desta segunda-feira (16), a vacinação contra gripe (H1N1) está liberada 

para caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros 

(urbano e de longa distância), forças de segurança e salvamento, forças armadas, 

portuários, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, 

adolescentes e jovens sob medida socioeducativa. 

A Prefeitura de Caraguatatuba segue o calendário nacional de vacinação 

determinado pelo Governo do Estado de São Paulo. A meta destes novos públicos é 

de 70% de imunização. 

Para se vacinar, os trabalhadores precisam comprovar o vínculo para receber a 

dose. 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. 

A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é 

produzida pelo Instituto Butantan e protege contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. 

A vacinação também está sendo realizada para idosos, profissionais da saúde, 

crianças de seis meses a cinco anos de idade, gestantes, puérperas, professores, 

pessoas com deficiência ou com comorbidades. 

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 

campanha vai até o dia 3 de junho em todo o país. 



 

 
 

Confira o endereço das unidades de saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2. 
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A primeira cidade a entregar absorventes é Caraguatatuba 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta segunda-feira (16) na 

EMEF Prof. Professor Antonio Freitas de Avelar do início da entrega de kits de 

absorventes para adolescentes da rede de ensino municipal. A iniciativa ocorre 

com base na lei 2.597, de 28 de dezembro de 2021. O município é o primeiro da 

região a fazer esse tipo de distribuição. 

“Esse é um dia memorável e quero deixar os parabéns à vereadora Vera Morais 

que teve a sensibilidade de propor esse projeto”, declarou o prefeito às alunas e 

convidados presentes. 

Ele acrescentou que “sou pai de duas meninas e me sinto realizado em poder 

entregar esses kits que vão beneficiar essas jovens que precisam”. 

A secretária da Educação, Márcia Paiva, comentou que quando estava na equipe 

gestora, essa era uma de suas preocupações, buscar formas da unidade escolar 

prover absorventes para disponibilizar às alunas que precisassem numa 

emergência ou até mesmo para as mais carentes. “Essa é uma grande conquista 

para todas elas e para nós. Um direito adquirido que confere dignidade às 

mulheres, dando acesso a esse item de higiene tão importante para a população 

feminina”. 

Mesma sensação da vereadora Vera Morais, que lembra dos tempos da ‘roça’ 

quando usava outras alternativas, por falta de dinheiro. “Não quero nem falar o que 

usava, mas minha luta na Câmara é pelo social, e quando propus o projeto o 

prefeito foi totalmente solidário e disse que apoiaria, por isso meu agradecimento 

hoje”. 



 

 
 

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, todas as escolas municipais 

com jovens vão receber o kit. Em caso de necessidade, ela deve procurar a 

secretaria da sua unidade para solicitar o absorvente. 
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Alerta – Queda de temperatura nos próximos dias 

 

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta, nesta segunda-feira (16), para queda da 

temperatura na Região do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira entre terça-feira 

(17) e sexta-feira (20). 

O reflexo desta mudança climática deverá ser sentido também no Litoral Norte 

onde são esperadas temperaturas na casa dos 10°C. 

A Defesa Civil do município está de sobreaviso para qualquer emergência 

ocasionada pela mudança climática. 
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PAT de Caraguatatuba tem 113 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (16) o quadro de vagas para 113 oportunidades de emprego. Os 

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

seis para Corretor de Imóveis. Também há uma vaga para Promotor de Vendas para 

pessoa com deficiência. 

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

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

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira 

de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

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

Enfermagem, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar Técnico em Saúde Bucal, 

Balconista, Carpinteiro, Chefe de Cozinha, Consultor Financeiro, Corretor de 

Imóveis, Cozinheiro (a), Doméstica, Eletricista de Autos, Funileiro, Instalador de 

Alarmes Residenciais, Instalador de Rastreador Veicular, Mecânico Automotivo, 

Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Leves e Pesados, 

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

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

Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Operador de Carregadeira, Operador de 

Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, 

Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Atendente, Representante Comercial 

(ramo alimentício), Representante de Vendas, Serralheiro, Técnico em Informática, 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Tratorista, Vendedor de Máquina de Cartão, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedora e Zelador. 
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Basquete adulto masculino de Caraguatatuba continua invicto na 

Copa Metropolitano 

 

A equipe de basquete adulto masculino da Secretaria de Esportes e Recreação da 

Prefeitura de Caraguatatuba continua invicta na Copa Metropolitano de Basquete. 

No final de semana, os atletas do município venceram o clássico contra São 

Sebastião pelo placar de 82×64. 

Até o momento, Caraguatatuba conta com três partidas e três vitórias na 

competição. Mesmo com desfalques, a equipe conseguiu dominar a partida desde 

o inicio, imprimindo um bom ritmo para vencer com certa tranquilidade. 

Agora, o basquete adulto masculino retorna às quadras no próximo sábado (21), no 

Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), para enfrentar a equipe de 

São José dos Campos, às 16h. 
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Equipes de Caraguatatuba dominam pódio de basquete na primeira 

etapa do Conexão 3×3 

 

As equipes de basquete masculino da Prefeitura de Caraguatatuba disputaram no 

domingo (15) a competição da primeira etapa do Conexão 3×3 livre em São José 

dos Campos e garantiram todas as posições no pódio. 

No topo do pódio ficou a equipe adulto masculino Caraguatatuba/ABASC/Sharks, 

em segundo lugar ficou Caraguatatuba/ABASC Sub-23 masculino e na última 

colocação do pódio ficou Caraguatatuba/ABASC Sub-18 masculino. A equipe 

Sharks não perdeu nenhum jogo da partida. 

Até o momento, Caraguatatuba está invicta na competição e retorna às quadras 

nos próximos meses. 

Segundo o secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo 

Ormindo, “diariamente pela cidade você pode encontrar diversos jovens e atletas 

praticando o Basquete 3×3, hoje uma das modalidades que mais crescem em 

Caraguatatuba. É um começo de temporada muito importante para os meninos que 

ainda vão trazer muitas medalhas para o município”. 

Basquete Sub-12 e Sub-14 

Em Mogi das Cruzes, as equipes femininas do Sub-12 e Sub-14 da Prefeitura de 

Caraguatatuba, em parceria com a Associação de Basquetebol de Caraguatatuba 

(ABASC) do polo Massaguaçu, enfrentaram as equipes do Instituto Recanto, de São 

Paulo, pelo Campeonato da NCB. Elas não conseguira a vitória, mas ainda há 

chance de classificação. A cestinha do Sub-12 foi Luanna Dário, 10 anos e a 

cestinha do Sub-14 foi Vitória Martins. 
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Arena Freestyle Show: Manobras radicais deixam 4 mil pessoas em 

êxtase na Praça de Eventos do Porto Novo 

 

Em mais uma edição realizada em Caraguatatuba, o Arena Freestyle Show se 

consolidou como mais um sucesso na Praça de Eventos do Porto Novo. O evento 

teve cerca de 4 mil pessoas e arrecadou em torno de 3 toneladas de alimentos que 

serão repassados para o Fundo Social de Solidariedade do município. 

“Este é o terceiro Arena Freestyle Show em Caraguatatuba e, com certeza, já virou 

tradição aqui na nossa cidade”, destaca o prefeito Aguilar Junior. 

As pessoas nas arquibancadas e os que puderam acompanhar na transmissão ao 

vivo realizada nas redes sociais, presenciaram um verdadeiro show de manobras e 

emoções. 

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

(FMX). O piloto Claudinho Rocha, após grande exibição e variação de manobras, foi 

o grande vencedor da etapa, seguido por Jeff Campacci na segunda colocação e 

Gian Bergamini no 3º lugar. 

“É a primeira vez que participo do evento e minha primeira vez em Caraguatatuba, 

o clima da torcida foi muito linda. Todos estão de parabéns”, disse Claudinho 

Rocha. 

Para Lucas Fernandes, 19 anos, morador do bairro Caputera, o Arena Freestyle 

Show foi um dos melhores eventos que já participou em Caraguatatuba. “Não pude 

conhecer o evento antes, mas alguns amigos me falaram da emoção e empolgação 

com as manobras. Hoje pude conhecer de perto e fiquei em êxtase com os mortais, 

movimentos que nunca vi na vida. Simplesmente sensacional”, conta. 

De acordo com Edvaldo Ormindo, secretário de Esporte e Recreação de 

Caraguatatuba, o município está sempre disposto e aberto em apoiar e realizar 

eventos desse porte. “É uma etapa nacional e o prefeito Aguilar Junior sempre 



 

 
 

resalta a importância de continuar levando o nome da nossa cidade para todo o 

Brasil. O evento já virou uma tradição em Caraguatatuba e queremos continuar 

com toda a sua emoção”, explana. 

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

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

da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor 

(Linem). 
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Prefeitura de Caraguatatuba promove audiências públicas do 

Transporte Público Coletivo 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba reforça que as audiências públicas sobre o novo 

Transporte Público Coletivo do município serão realizadas nos dias 17, 18 e 19 de 

maio. As inscrições para participar dos debates encerram nesta segunda-feira (16), 

às 16h. 

As sessões tem o objetivo de coletar sugestões e subsídios para a concessão de 

serviços de transporte coletivo urbano. Os interessados em participar das 

audiências podem realizar a inscrição por meio do e-mail 

licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br. 

CONFIRA OS LOCAIS: 

No dia 17, a sessão será às 19h, na EMEF Alaor Xavier Junqueira, que fica na Rua 

José Maria Ferreira dos Santos, 381, no bairro Travessão, na região sul. 

No dia 18, também às 19h, a audiência será na EMEF Profª Antonia Antunes 

Arouca, na Rua Itália Baffi Magni, 581, no Massaguaçu, na região norte. 

E no dia 19, às 19h, será realizada na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, na 

Avenida Pernambuco, 1.101, no bairro Indaiá. 

Para acessar o edital sobre as audiências públicas, basta acessar o link: 

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

content/uploads/2022/05/Edital_784.pdf. 
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População pode dar sugestões para atualização do Código de 

Posturas de Caraguatatuba 

 

A definição de normas para melhorar a organização da cidade é uma das 

atribuições do Código de Posturas do município. Em Caraguatatuba, os itens dessa 

legislação estão sendo revisados, desde maio de 2021, pelo Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (CMDU). 

Com a responsabilidade de analisar os 579 artigos existentes na Lei Municipal nº 

1.144/80, que dispõe sobre as relações jurídicas entre o poder público e os 

munícipes, os conselheiros também trabalham a partir das contribuições enviadas 

pela sociedade civil. As sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail 

urbanismo@caraguatatuba.sp.gov.br. 

Segundo o presidente do conselho e secretário municipal de Urbanismo, Wilber 

Cardozo, o grupo já conseguiu revisar cerca de 50% do documento. “Estamos 

tratando de uma lei com mais de 40 anos, com características que remontam ao 

período colonial e com normas obsoletas, considerando o crescimento da cidade e 

suas atuais necessidades de normatização”, avaliou. 

O Código de Posturas se relaciona a temas como equipamentos necessários em 

locais públicos (adaptação para pessoas com deficiência), regras para organização 

de eventos, disposições sobre higiene pública, meio ambiente, funcionamento das 

atividades industriais, comerciais e de serviços. 

Os integrantes do CMDU – composto por servidores municipais e representantes de 

entidades de classe – se reúnem toda primeira quarta-feira de cada mês. Após a 

revisão, um novo projeto de lei sobre o tema deve ser encaminhado à Câmara 

Municipal. A previsão é que as análises sejam concluídas até outubro deste ano. 

O Código de Posturas do Município de Caraguatatuba pode ser acessado no link: 

www.camaracaragua.sp.gov.br/legislacao/arquivos/LALOM/1144.pdf.  

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/legislacao/arquivos/LALOM/1144.pdf
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/legislacao/arquivos/LALOM/1144.pdf
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/legislacao/arquivos/LALOM/1144.pdf
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Prefeitura prorroga inscrições para 17ª edição do ‘Caraguá A Gosto’ 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), 

prorrogou até o dia 23 de maio, as inscrições para a 17º edição do ‘Caraguá A 

Gosto’. O prazo terminaria nesta segunda-feira (16), mas a organização do 

concurso ampliou o período para os interessados terem mais tempo para 

elaboração das receitas. 

O evento será realizado de 1º de agosto a 4 de setembro, com grandes novidades 

para o público deste, que é considerado o maior festival gastronômico do Litoral 

Norte. Neste ano, o concurso movimentará a gastronomia da cidade com três 

novas categorias. 

A ‘Culinária Caiçara’ trará pratos baseados na cozinha originária da região, 

incluindo pescados e vegetais. Na categoria ‘Vegana’, a ideia é oferecer receitas 

elaboradas sem ingredientes de origem animal. E tem ainda o gênero ‘Petiscos’, 

resultado da junção das antigas ‘Comida de Boteco’ e ‘Sabor de Praia’, que deixam 

de existir nesta edição. 

Além de ser uma maneira de atrair turistas para a cidade fora da alta temporada, o 

evento tem ainda como objetivo estimular a rica e diversificada culinária local e o 

aprimoramento da atividade no município. Ao todo, o 17º Caraguá A Gosto somará 

11 categorias, com pratos vendidos nos formatos presencial, delivery e drive-thru. 

Os proprietários de bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes e quiosques têm até 

a próxima segunda-feira (23) para manifestar interesse de participação, através do 

e-mail inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br ou presencialmente, de segunda 

a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da Secretaria, localizada na Avenida Dr. 

Arthur da Costa Filho, 25, no Centro. 

Cada comerciante poderá concorrer em até dois gêneros gastronômicos, com 

receita inédita, não podendo ser parte do cardápio do estabelecimento antes de 



 

 
 

sua inscrição no edital, nem ter participado de edições anteriores do concurso. 

Outro detalhe é que não será aceita receita com produtos industrializados como 

únicos ingredientes. O resultado final com os estabelecimentos credenciados para 

participação será divulgado no dia 30 de maio. 

Os interessados em participar, devem efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 

500 para uma categoria e R$ 600 para duas, por meio de depósito bancário 

(Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 130.137-3, em nome do Fundo 

Municipal de Turismo). A taxa poderá ser divida em duas parcelas. 

Os editais contendo a documentação necessária e demais especificações do 

concurso foram publicados nas edições 786 e 794 do Diário Oficial do Município, 

disponíveis para acesso no link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-

oficial/. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo 

telefone (12) 3897-7910. 

Abaixo, as categorias que vão concorrer: 

– Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves; 

– Café: preparo de bebidas que tenham o café como principal ingrediente; 

– Culinária Caiçara: pratos baseados em nossa cozinha originária, simples e 

saborosa, com ingredientes frescos como pescados e vegetais; 

– Culinária Internacional: pratos com origem na culinária internacional, 

respeitando a origem da receita; 

– Confeitaria: tipo de culinária baseada no preparo e decoração de diversos pratos 

doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres. 

– Frutos do Mar: pratos à base de frutos do mar; 

– Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais; 

– Pizzas: Pizzas; 

– Sobremesas frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres; 

– Petiscos: petiscos e porções; 

– Vegana: pratos elaborados sem ingredientes de origem animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
 

Clipping de Notícias: 16/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Caraguatatuba abre vacinação contra gripe para novos grupos 

 

A partir desta segunda-feira (16), a vacinação contra gripe (H1N1) está liberada 

para caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros 

(urbano e de longa distância), forças de segurança e salvamento, forças armadas, 

portuários, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, 

adolescentes e jovens sob medida socioeducativa. 

A Prefeitura de Caraguatatuba segue o calendário nacional de vacinação 

determinado pelo Governo do Estado de São Paulo. A meta destes novos públicos é 

de 70% de imunização. 

Para se vacinar, os trabalhadores precisam comprovar o vínculo para receber a 

dose. 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. 

A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é 

produzida pelo Instituto Butantan e protege contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. 

A vacinação também está sendo realizada para idosos, profissionais da saúde, 

crianças de seis meses a cinco anos de idade, gestantes, puérperas, professores, 

pessoas com deficiência ou com comorbidades. 

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 

campanha vai até o dia 3 de junho em todo o país. 

Confira o endereço das unidades de saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2. 
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Começam as inscrições on-line para bolsista do PEAD da Prefeitura de 

Caraguatatuba 

 

As inscrições on-line do processo seletivo para a formação de cadastro dereserva 

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

Caraguatatuba continuam até às 17h do dia 3 de junho, no aplicativo 

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

ou no site https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/.   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 (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 

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


 

 
 

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; e não 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 do 

dia 12 de maio.   

Inscrições presenciais 

As inscrições presenciais processo seletivo para a formação de cadastro dereserva 

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

Caraguatatuba podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (23/5) até o dia 

3 de junho (sexta-feira), 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), preencher o formulário e indicar se será Beneficiário Oficial de Serviços 

Leves ou de Serviços Pesados.  

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. 

Inscrições PEAD 

Online 

Período: até às 17h do dia 3 de junho 

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

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

Presenciais 

Período: de 23 de maio (segunda-feira) a 3 de junho (sexta-feira) 

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): Av. 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 
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Espetáculo ‘Maria Thereza e Dener’ é atração no Teatro Mario Covas 

nesta sexta-feira 

 

Nesta sexta-feira (20), às 21h, o TMC – Teatro Mario Covas recebe o espetáculo 

‘Maria Thereza e Dener’, que retrata a amizade entre o estilista Dener Pamplona de 

Abreu e a então primeira-dama do Brasil Maria Thereza Goulart, tendo como pano 

de fundo a Ditadura Militar e o exílio da família no Uruguai. 

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos por R$ 80 a inteira e R$ 40 

meia entrada pelo site www.bilheteriaexpress.com.br ou na bilheteria do Mario 

Covas, uma hora antes do início da sessão. 

O espetáculo ‘Maria Thereza e Dener’ trata sobre a trajetória da célebre primeira-

dama Maria Thereza Goulart, esposa do ex-presidente João Goulart (1919-1976), e 

sua amizade com o famoso estilista Dener Pamplona de Abreu. Dirigida por Ricardo 

Grasson, com idealização da atriz Angela Dippe, que divide a cena com Thiago 

Carreira, a adaptação teatral de José Eduardo Vendramini é livremente inspirada no 

livro de Wagner William, ‘Uma Mulher Vestida De Silêncio – A Biografia De Maria 

Thereza Goulart (Editora Record, 2019). 

O jornalista Wagner William conseguiu reunir relatos inéditos sobre a vida pessoal 

da primeira-dama a partir do acesso ao diário dela e de uma longa série de 

entrevistas feitas em 11 anos com a biografada e centenas de familiares, antigos 

funcionários, amigos e inimigos políticos. Esses fatos pessoais se misturam ao 

cenário político estabelecido no Brasil durante a época da Ditadura Civil-Militar 

(1964-1985), acompanhado por Maria Thereza durante o exílio da família no 

Uruguai. 

“A maneira como o Wagner conta essa história é muito leve e envolvente. O fato de 

ser uma biografia feminina também me chamou muita atenção. A ideia de um 

recorte ficcional juntando Maria Thereza e Dener me pareceu uma maneira 

interessante de colocar esta história no palco e falar de moda, imprensa, fofocas, 

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


 

 
 

amizade e saudade, tendo como fundo esse momento histórico tão dramático”, 

relatou a atriz Angela Dippe. 

Serviço 

Espetáculo ‘Maria Thereza e Dener’ 

Data: 20 de maio (sexta-feira) 

Horário: 21h 

Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br e bilheteria do Mario Covas, 1h 

antes do início da sessão. 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Teatro Mario Covas recebe Stand Up ‘Perturbador’ com o humorista 

Léo Lins 

 

O humorista Léo Lins e seu show de Stand Up ‘Perturbador’ chegam ao TMC – 

Teatro Mario Covas neste domingo (22), às 19h. Com classificação indicativa para 

16 anos, é a primeira vez que o humorista se apresenta em Caraguatatuba. 

Os ingressos para o show podem ser adquiridos antecipadamente pelos sites 

www.bilheteriaexpress.com.br e www.sympla.com.br ou na bilheteria do Mario 

Covas, uma hora antes do início da sessão, por R$ 70 a inteira e R$ 35 a meia 

entrada. 

Após a turnê de ‘Bullying Arte’, que foi recorde de público e também de censuras, 

Léo Lins está de volta, ainda mais pesado com o show ‘Perturbador’, afinal, 

segundo o humorista, “fazer rir com temas delicados é como cuspir fogo: quando 

feito por um profissional é uma arte, do contrário alguém vai se queimar”. 

Sobre Léo Lins 

Léo Lins é um humorista, escritor, roteirista e ator brasileiro. Atualmente faz parte 

do programa The Noite com Danilo Gentili, no SBT. Começou sua carreira no Stand 

Up em 2004 trabalhando em shows de mágica e, desde então, já realizou mais de 

mil apresentações ao longo da carreira. 

Seu primeiro show solo, ‘Piadas Secretas’, passou por quase todos os Estados 

brasileiros e também em outros países, como: Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Japão 

e Portugal, e foi lançado em DVD. Além das suas apresentações solo, integrou o 

grupo Comédia em Pé. 

Autor dos livros, ‘Notas de um Comediante Stand-up’, o primeiro livro de Stand Up 

publicado no Brasil, e ‘Segredos da Comédia Stand-up’, de 2014, em que revela os 

segredos da construção de uma boa piada, as técnicas para fazer o público rir e 

como é o mercado de trabalho dos humoristas. Em 2015, lançou a sua primeira 

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


 

 
 

ficção, ‘Sapo Césio’. Baseada em fatos reais, a história se passa após um acidente 

nuclear no Brasil que deu origem a um sapo de oito patas. 

Um dos mais experientes e talentosos humoristas do país, Léo Lins reúne em suas 

redes sociais mais de 3 milhões de fãs. 

Serviço 

Stand Up ‘Perturbador’ com Léo Lins 

Data: 22 de maio (domingo) 

Horário: 19h 

Ingressos: R$ 70 (inteira) | R$ 35 

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

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Prefeito de Caraguatatuba entrega iluminação de led da orla da 

Prainha 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, entregou na noite de sexta-feira (13) a 

iluminação da orla da Prainha, na região central. Ela foi a primeira a receber a 

modernização, tirando as lâmpadas de vapor metálico para LED, iluminando toda a 

faixa de areia. O projeto visa toda a orla da cidade, indo da Martim de Sá até o 

Porto Novo. 

Foram instalados pela Caraguá Luz, concessionária responsável pela iluminação 

pública de Caraguatatuba, 10 postes e 30 projetores de 330 watts, deixando a 

praia totalmente iluminada. 

Aguilar Junior destacou que este é um projeto piloto, mas que o objetivo é iluminar 

todas até o mês de outubro. “Com nossa orla iluminada a segurança aumenta, fica 

possível a prática de esportes noturna, principalmente para aqueles que trabalham 

durante o dia e, além disso, nossa faixa de areia ficará ainda mais linda”, destaca 

Aguilar Junior. 

Moradora há 43 anos em Caraguatatuba, a advogada Jacqueline Romanelli, 65 

anos, fez questão de cumprimentar o prefeito pela iniciativa. “Eu moro aqui no 

prédio e antes era uma escuridão. Hoje, com a praça, a orla e a trilha do Jacaré 

iluminados ficou muito mais seguro”. 

Quem também está feliz com a iniciativa é a aposentada Magali Santos Silva, 64 

anos, que reside em uma das pontas da Prainha. “Estava escuro, ficava cheio de 

gente estranha aqui à noite e agora sabemos que vai mudar”. Ela ainda acredita 

que somente com a nova iluminação, mais condôminos vão aproveitar para descer 

com mais frequência. “Poderemos aproveitar mais a praia à noite, os quiosques 

vão ter mais frequentadores também”, aposta. 
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Federação Paulista de Pesca e Lançamento doa 140 quilos de 

alimentos para instituições sociais de Caraguatatuba 

 

Mais de 100 atletas de pesca esportiva marcaram presença na 2ª Etapa do 

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

Massaguaçu, no último sábado (14) e domingo (15). O evento foi realizado pela 

Federação Paulista de Pesca e Lançamento (FPPL), com apoio da Prefeitura de 

Caraguatatuba. 

Os competidores, divididos nas categorias masculina, feminina, juvenil/iniciante e 

máster, fisgaram cerca de 40 quilos de peixe, que ao final das disputas foram 

doados para o Instituto Pró+Vida e ao Lar Vila Vicentina do município. As duas 

instituições sociais também receberam aproximadamente 100 quilos de alimentos 

não perecíveis, provenientes das taxas de inscrições.  

Na Praia do Massaguaçu, os atletas puderam encontrar os mais variados tipos de 

peixe, como peixes-espadas, robalos, cações, corvinas, betaras, linguados, 

anchovas e até raias. O resultado do campeonato pode ser consultado no site 

www.fppl.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 99981-

9629. 
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Escola de Caraguatatuba promove atividades em Libras para ampliar 

a participação da comunidade 

 

O último sábado, dia 14, foi dia de atividade letiva nas unidades escolares de 

Caraguatatuba. Com temática livre, as unidades desenvolveram diversas 

abordagens e atividades buscando ampliar a participação das famílias na vida 

escolar dos alunos. 

Em visita à EMEFEBS Profº Ricardo Luques Sammarco Serra, na Praia das 

Palmeiras, a secretária de Educação, Márcia Paiva, acompanhou uma palestra 

sobre a Educação em Libras, proferida pela professora universitária Me. Sandra de 

Fátima Faustino dos Santos Silva, que contou com diversas dinâmicas e atividades 

interativas entre os participantes. 

Durante a palestra, os participantes puderam esclarecer dúvidas sobre as formas 

de interação entre os surdos e ouvintes, principalmente no ambiente escolar. Todo 

o evento contou com a interpretação em Libras. 

Uma atividade muito interessante foi proposta, onde os alunos surdos da unidade 

se comunicaram com os participantes ouvintes, lhes determinando a tarefa de 

encontrar tampinhas de garrafa de cores específicas, que foram espalhadas pelo 

chão. Os participantes dançavam em volta das tampas enquanto a música tocava, 

e ao ser pausada, o sinal referente à cor era feito e eles precisavam compreender a 

cor da tampinha que deveriam encontrar. 

Alguns participantes tiveram mais facilidade do que outros, pelo fato de estarem 

inseridos em um ambiente onde Libras é utilizada, demonstrando a importância da 

difusão do conhecimento a todos. 

Dentro os sinais ensinados durante a palestra, um de extrema importância foi o da 

‘empatia’, conforme comentou a palestrante: “É necessário se atentar e deixar que 



 

 
 

o próximo se comunique e nos ensine valores, pois assim podemos nos colocar no 

lugar um do outro”, disse. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou a importância da abordagem 

com a comunidade escolar. “Conhecimento é sempre bem-vindo. Aprender Libras é 

uma forma de quebrar as barreiras da comunicação, facilitando a integração social. 

Ter a sensação de se sentir excluído por não conseguir entender uma conversa é 

desconfortável para qualquer indivíduo. Além disso, saber se comunicar por meio 

da Libras garante o respeito do surdo como cidadão”,disse. 

Finalizando as atividades, os alunos da unidade escolar prepararam apresentações 

musicais, sempre com interpretação em Libras, como forma de inclusão de todos 

os presentes, amigos, familiares e funcionários da escola. 
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Fundo Social de Caraguatatuba abre inscrições para curso de 

Manutenção Predial na próxima sexta-feira 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza na próxima sexta-feira (20), inscrições 

para o curso de Manutenção Predial, em parceria com o Senai. Serão ofertadas 16 

vagas e os interessados devem ter conhecimentos básicos de elétrica, hidráulica e 

construção civil. 

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, das 9h 

às 16h. Os interessados devem ter mais de 18 anos de idade e levar RG, Título de 

Eleitor e comprovante de residência. 

As aulas serão realizadas de 6 a 10 de junho, das 13h às 22h, no Centro de Apoio 

ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 

7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul). 

O curso abordará sobre Revestimento (tecnologia dos materiais, argamassas, 

placas cerâmicas, assentamento de cerâmicas e requadração); Elétrica (grandezas 

elétricas, noções de circuitos elétricos, noções de quadro de distribuição, 

dispositivos de segurança: Disjuntores, DR e DPS, dimensionamento de cabos, 

identificação e teste de circuitos, noções de aterramento); Hidráulica (princípios de 

hidráulica, sistemas de acoplamento, noções de sistemas de esgoto, identificação 

e correção de vazamentos comuns, desentupimento e limpeza de ralos, tubulações 

e caixas de gordura); Pintura (tipos de tintas e suas aplicações, procedimentos para 

pinturas em superfícies de alvenaria, metais, madeira e gesso, remoção de 

manchas e sujeira). 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander), telefone (12) 3897-5656. 
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Defesa Civil alerta para queda de temperatura nos próximos dias no 

Litoral Norte 

 

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta, nesta segunda-feira (16), para queda da 

temperatura na Região do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira entre terça-feira 

(17) e sexta-feira (20). 

O reflexo desta mudança climática deverá ser sentido também no Litoral Norte 

onde são esperadas temperaturas na casa dos 10°C. 

A Defesa Civil do município está de sobreaviso para qualquer emergência 

ocasionada pela mudança climática. 
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Prefeitura de Caraguatatuba promove palestra sobre boas condutas e 

tira dúvidas de moradores no Jetuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das secretarias de Habitação, promoveu 

na última sexta-feira (13) uma palestra informativa sobre boas condutas, dicas de 

pós-ocupação e também para tirar dúvidas dos moradores do Residencial Jetuba – 

Silvio Luis. 

Os assuntos abordados pela palestra foram o guia do proprietário, Programa Minha 

Casa Minha Vida, instalações e manutenção do imóvel e boa convivência. 

Para Odete de Souza, 53 anos, moradora do Residencial Jetuba desde 2015, estas 

ações são de extrema importância para os moradores. “Com essas palestras, 

conseguimos tirar nossas duvidas sobre coisas do nosso próprio dia-a-dia. Quero 

continuar participando e me inteirando dos assuntos”, disse. 

A palestra foi ministrada pelos funcionários do Departamento de Programas 

Habitacionais da Secretaria de Habitação, Mauricio Venturelli e Fernanda Andrade. 

Nos próximos meses, a Secretaria de Habitação deve promover as seguintes 

palestras para os moradores do Jetuba: 

– Atribuições do Conselho Tutelar; 

– Cadastro Único: Principais Programas Sociais e Critérios de Acesso; 

– Dignidade e Respeito para a Pessoa Idosa; 

– Prevenção do uso abusivo de Álcool e Drogas na infância e adolescência; 

– Tarifa Social e Economia de Água; 

– Prevenção de Incêndio e Acidentes; 

– Agosto Lilás: Prevenir, compreender e combater a violência doméstica; 

– A importância da acessibilidade e da Inclusão da Pessoa com Deficiência; 



 

 
 

– Direitos dos Usuários da Previdência Social; 

– Outubro Rosa: Saúde da Mulher; 

– Veículos, Pedestres e Ciclistas – Direitos e Deveres; 

– Novembro Azul: Saúde do Homem; 

– A importância da Reciclagem. 
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Caraguatatuba domina e é campeã por equipes da 4ª etapa do 

Circuito de Maratonas Aquáticas na Cocanha 

 

Caraguatatuba recebeu no domingo, na Praia da Cocanha, a 4ª etapa do Circuito de 

Maratonas Aquáticas. A equipe do município mostrou porque é a 3ª melhor do 

Brasil e foi campeã por equipes da competição. 

Ao todo, a equipe de Caraguatatuba conquistou 19 colocações no pódio, sendo 8 

títulos, 8 segundo lugares e outras três terceiras colocações. Foram disputadas 

provas de 800 metros, 2km e 4 km. 

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. 

“Em competições fora de Caraguatatuba, nossa equipe se mostrou bem capaz de 

conquistar colocações e títulos. Mas, agora, essas medalhas tiveram um gosto 

diferente, já que foram conquistadas na nossa cidade. Tenho orgulho dessa equipe 

e sei que o futuro será ainda mais promissor”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de 

Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

Confira a classificação dos atletas de Caraguatatuba: 

– Lara Stepien Martinez: 1ª Colocada na categoria Feminino 1 e 1ª no geral da 

prova; 

– Gabriel Aaron da Silva Alencar: 6º Colocado na categoria Infantil 2; 

– Yasmin Oliveira de Moraes: 1ª Colocada na categoria Infantil 02; 

– Walter Arganaraz Soares Camargo: 2º Colocado na Categoria Júnior 02; 

– Gabriel da Silva Villegas: 1º Colocado na categoria Infantil 02 e 2º colocado no 

Geral da Prova; 



 

 
 

– Vitor Noah Minqueti Beig: 2º Colocado na categoria Petiz 02; 

– Clara Brandão dos Santos: 1ª Colocada na categoria e 2ª Colocada no geral 

feminino 2km; 

– Ana Luiza Marcelino Pereira: 1ª Colocada na categoria na prova de 4km; 

– Rafaela Monilly: 1ª Colocada geral Feminino  na Prova de 4km; 

– Isabela Perroni Ribeiro: 2ª Colocada geral Feminino na Prova de 4km; 

– Maria Fernanda Schimidt: 3ª Colocada geral Feminino na Prova de 4km; 

–Henrique Figueirinha: 1º Colocado geral Masculino na Prova de 4 km; 

– Giovanni Boninsenha: 2º Colocado geral Masculino na Prova de 4km; 

– Théo Melquíades Kinnup: 3º Colocado geral Masculino na Prova 4km; 

– Kauan Gonçalves: 4º Colocado geral Masculino na Prova de 4km; 

– Vitor Kanashiro: 5º Colocado geral Masculino na Prova de 4km; 

– Ricardo Quinetti: 2° Categoria Master D na Prova Longa; 

– Isabela Figueirinha: 2° Categoria Master A na Prova Média; 

– Miguel Ribeiro Junior: 2° Categoria Master F na Prova Média; 

– Mara Figueirinha: 3° Categoria Master G na Prova Média; 
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PAT de Caraguatatuba tem 113 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (16) o quadro de vagas para 113 oportunidades de emprego. Os 

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

seis para Corretor de Imóveis. Também há uma vaga para Promotor de Vendas para 

pessoa com deficiência. 

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

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

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira 

de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

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

Enfermagem, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar Técnico em Saúde Bucal, 

Balconista, Carpinteiro, Chefe de Cozinha, Consultor Financeiro, Corretor de 

Imóveis, Cozinheiro (a), Doméstica, Eletricista de Autos, Funileiro, Instalador de 

Alarmes Residenciais, Instalador de Rastreador Veicular, Mecânico Automotivo, 

Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Leves e Pesados, 

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

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

Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Operador de Carregadeira, Operador de 

Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, 

Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Atendente, Representante Comercial 

(ramo alimentício), Representante de Vendas, Serralheiro, Técnico em Informática, 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Tratorista, Vendedor de Máquina de Cartão, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedora e Zelador. 
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Cidades do Litoral Norte de SP movimentam outono com eventos 

culturais e esportivos 

Com agenda recheada, as cinco integrantes do Circuito Litoral Norte esperam 

manter economia e turismo aquecidos na região. 

 

As cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – estão apostando em 

programações de eventos culturais, esportivos e religiosos para escapar da 

sazonalidade durante o ano inteiro. 

E, neste período de outono, quando as temperaturas começam a baixar e os 

turistas buscam outras opções além do sol e praia, a Região Turística passa a 

oferecer, além de seus atrativos históricos, de ecoturismo e aventura, uma série de 

atividades para todos os perfis de viajantes. 

A seguir, o consórcio turístico apresenta os principais destaques cidade a cidade 

para curtir o Litoral Norte nos meses de maio e junho. Confira: 

Bertioga 

Bertioga recebe, já neste domingo (15), a 4ª etapa do Circuito Paulista de 

Travessias Aquáticas, e vai realizar, a partir do dia 18, uma série de shows e 

apresentações culturais em homenagem aos 31 anos de emancipação da cidade. 

Entre os destaques estão os cantores Zé Felipe e Pedro Sampaio. 

No próximo mês, a cidade retoma as tradições juninas com o “São João na Praia”, 

entre os dias 15 e 25. O evento vai contar com shows de Paula Fernandes, Zé 

Ramalho e Barões da Pisadinha, entre outros. 

Informações: http://www.bertioga.sp.gov.br/ 

Caraguatatuba 

http://www.bertioga.sp.gov.br/


 

 
 

“Estamos trabalhando também com outras frentes, com eventos esportivos e 

culturais no decorrer do ano, para movimentar a economia. Embora a gente saiba 

que o movimento não tenha tido queda significativa na cidade”, reforça a secretária 

de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis. 

Nos meses outonais, a cidade vai realizar atividades como o Festival de Pesca, a 

exposição de carros antigos e o Jazz & Vinhos Festival. 

Informações: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

Ilhabela 

O cronograma de eventos de Ilhabela tem por objetivo impulsionar a indústria do 

turismo na cidade e conta com programações culturais, religiosas, gastronômicas, 

musicais e esportistas que seguem até o mês de dezembro. 

A Secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, reforça a 

importância dos eventos para a cidade: “Ilhabela possui uma grande diversidade 

de atrativos, que aliados aos nossos eventos contribuem para reduzir a 

sazonalidade e aquecer a economia. Agora no outono, por exemplo, devido ao 

clima ameno, é a melhor época para fazer trilhas, também é o momento ideal para 

observar aves e é quando inicia a temporada de observação de baleias e golfinhos. 

A possibilidade de vivenciar estas experiências e curtir nossos eventos culturais, 

gastronômicos e esportivos são ótimos motivos para visitar Ilhabela muitas vezes 

ao ano”. 

Nos próximos meses, os destaques ficam por conta da Semana da Cultura Caiçara, 

de 13 a 15 de maio, do Carnaval fora de época, de 20 a 22 de maio, e do Ilhabela 

in Jazz, nos finais de semana de 3 a 5 e 10 a 12 de junho. 

Informações: www.ilhabela.sp.gov.br   

São Sebastião 

“Visando atrair turistas durante a baixa temporada aqui em São Sebastião, 

realizaremos alguns eventos para movimentar a cidade, impulsionando o turismo 

local e aquecendo o setor comercial, como os meios de hospedagem e 

estabelecimentos. Vamos garantir atrações além das praias, já que estaremos no 

período de baixa sazonalidade, oferecendo entretenimento de qualidade, sempre 

com responsabilidade e o carinho que o sebastianense e os visitantes merecem”, 

afirma a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo. 

A cidade vai contar com eventos como o Festival Todas as Danças, nos dias 12, 13, 

14, e 15 de maio, na Praça de Eventos da Rua da Praia, e o Encontro de 

Motocicletas Clássicas e Custom, nos dias 3 e 4 de junho, em Boiçucanga. 

Informações: http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ 

Ubatuba 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://www.ilhabela.sp.gov.br/
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/


 

 
 

Em Ubatuba, os eventos de outono estão direcionados à cultura caiçara, como a 

Corrida de Canoas, dia 12 de junho, a Festa do Juçara, de 9 a 12 de junho no 

Ubatumirim, e a Festa de São Pedro, de 24 a 29 de junho; assim como ações 

voltadas ao meio ambiente, como o Festival da Mata Atlântica, de 23 de maio a 10 

de junho. 

“Somos um destino turístico que cada vez mais tem a consciência que as culturas 

das comunidades tradicionais e a natureza são os valores mais importantes que 

podemos oferecer ao turista. O município de Ubatuba, que possui a maior porção 

preservada da Mata Atlântica, apresenta nos meses de outono atrações 

relacionadas ao turismo sustentável e comunidades tradicionais que preservam 

sua cultura e o equilíbrio ambiental”, acrescenta o secretário de Turismo de 

Ubatuba, Alessandro Morau. 

Informações: https://www.ubatuba.sp.gov.br/ 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece 

acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 
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Espetáculo ‘Maria Thereza e Dener’ é atração no Teatro Mario Covas 

nesta sexta-feira 

 

Nesta sexta-feira (20), às 21h, o TMC – Teatro Mario Covas recebe o espetáculo 

‘Maria Thereza e Dener’, que retrata a amizade entre o estilista Dener Pamplona de 

Abreu e a então primeira-dama do Brasil Maria Thereza Goulart, tendo como pano 

de fundo a Ditadura Militar e o exílio da família no Uruguai. 

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos por R$ 80 a inteira e R$ 40 

meia entrada pelo site www.bilheteriaexpress.com.br ou na bilheteria do Mario 

Covas, uma hora antes do início da sessão. 

O espetáculo ‘Maria Thereza e Dener’ trata sobre a trajetória da célebre primeira-

dama Maria Thereza Goulart, esposa do ex-presidente João Goulart (1919-1976), e 

sua amizade com o famoso estilista Dener Pamplona de Abreu. Dirigida por Ricardo 

Grasson, com idealização da atriz Angela Dippe, que divide a cena com Thiago 

Carreira, a adaptação teatral de José Eduardo Vendramini é livremente inspirada no 

livro de Wagner William, ‘Uma Mulher Vestida De Silêncio – A Biografia De Maria 

Thereza Goulart (Editora Record, 2019). 

O jornalista Wagner William conseguiu reunir relatos inéditos sobre a vida pessoal 

da primeira-dama a partir do acesso ao diário dela e de uma longa série de 

entrevistas feitas em 11 anos com a biografada e centenas de familiares, antigos 

funcionários, amigos e inimigos políticos. Esses fatos pessoais se misturam ao 

cenário político estabelecido no Brasil durante a época da Ditadura Civil-Militar 

(1964-1985), acompanhado por Maria Thereza durante o exílio da família no 

Uruguai. 

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


 

 
 

“A maneira como o Wagner conta essa história é muito leve e envolvente. O fato de 

ser uma biografia feminina também me chamou muita atenção. A ideia de um 

recorte ficcional juntando Maria Thereza e Dener me pareceu uma maneira 

interessante de colocar esta história no palco e falar de moda, imprensa, fofocas, 

amizade e saudade, tendo como fundo esse momento histórico tão dramático”, 

relatou a atriz Angela Dippe. 

Serviço 

Espetáculo ‘Maria Thereza e Dener’ 

Data: 20 de maio (sexta-feira) 

Horário: 21h 

Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br e bilheteria do Mario Covas, 1h 

antes do início da sessão. 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Teatro Mario Covas recebe Stand Up ‘Perturbador’ com o humorista 

Léo Lins 

 

O humorista Léo Lins e seu show de Stand Up ‘Perturbador’ chegam ao TMC – 

Teatro Mario Covas neste domingo (22), às 19h. Com classificação indicativa para 

16 anos, é a primeira vez que o humorista se apresenta em Caraguatatuba. 

Os ingressos para o show podem ser adquiridos antecipadamente pelos 

sites www.bilheteriaexpress.com.br e www.sympla.com.br ou na bilheteria do Mario 

Covas, uma hora antes do início da sessão, por R$ 70 a inteira e R$ 35 a meia 

entrada. 

Após a turnê de ‘Bullying Arte’, que foi recorde de público e também de censuras, 

Léo Lins está de volta, ainda mais pesado com o show ‘Perturbador’, afinal, 

segundo o humorista, “fazer rir com temas delicados é como cuspir fogo: quando 

feito por um profissional é uma arte, do contrário alguém vai se queimar”. 

Sobre Léo Lins 

Léo Lins é um humorista, escritor, roteirista e ator brasileiro. Atualmente faz parte 

do programa The Noite com Danilo Gentili, no SBT. Começou sua carreira no Stand 

Up em 2004 trabalhando em shows de mágica e, desde então, já realizou mais de 

mil apresentações ao longo da carreira. 

Seu primeiro show solo, ‘Piadas Secretas’, passou por quase todos os Estados 

brasileiros e também em outros países, como: Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Japão 

e Portugal, e foi lançado em DVD. Além das suas apresentações solo, integrou o 

grupo Comédia em Pé. 

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


 

 
 

Autor dos livros, ‘Notas de um Comediante Stand-up’, o primeiro livro de Stand Up 

publicado no Brasil, e ‘Segredos da Comédia Stand-up’, de 2014, em que revela os 

segredos da construção de uma boa piada, as técnicas para fazer o público rir e 

como é o mercado de trabalho dos humoristas. Em 2015, lançou a sua primeira 

ficção, ‘Sapo Césio’. Baseada em fatos reais, a história se passa após um acidente 

nuclear no Brasil que deu origem a um sapo de oito patas. 

Um dos mais experientes e talentosos humoristas do país, Léo Lins reúne em suas 

redes sociais mais de 3 milhões de fãs. 

Serviço 

Stand Up ‘Perturbador’ com Léo Lins 

Data: 22 de maio (domingo) 

Horário: 19h 

Ingressos: R$ 70 (inteira) | R$ 35 

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

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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PAT de Caraguatatuba tem 113 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (16) o quadro de vagas para 113 oportunidades de emprego. Os 

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

seis para Corretor de Imóveis. Também há uma vaga para Promotor de Vendas para 

pessoa com deficiência. 

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

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

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira 

de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

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

Enfermagem, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar Técnico em Saúde Bucal, 

Balconista, Carpinteiro, Chefe de Cozinha, Consultor Financeiro, Corretor de 

Imóveis, Cozinheiro (a), Doméstica, Eletricista de Autos, Funileiro, Instalador de 

Alarmes Residenciais, Instalador de Rastreador Veicular, Mecânico Automotivo, 

Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Leves e Pesados, 

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

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

Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Operador de Carregadeira, Operador de 

Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, 

Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Atendente, Representante Comercial 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

(ramo alimentício), Representante de Vendas, Serralheiro, Técnico em Informática, 

Tratorista, Vendedor de Máquina de Cartão, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedora e Zelador. 
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Basquete adulto masculino de Caraguatatuba continua invicto na 

Copa Metropolitano 

 

A equipe de basquete adulto masculino da Secretaria de Esportes e Recreação da 

Prefeitura de Caraguatatuba continua invicta na Copa Metropolitano de Basquete. 

No final de semana, os atletas do município venceram o clássico contra São 

Sebastião pelo placar de 82×64. 

Até o momento, Caraguatatuba conta com três partidas e três vitórias na 

competição. Mesmo com desfalques, a equipe conseguiu dominar a partida desde 

o inicio, imprimindo um bom ritmo para vencer com certa tranquilidade. 

Agora, o basquete adulto masculino retorna às quadras no próximo sábado (21), no 

Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), para enfrentar a equipe de 

São José dos Campos, às 16h. 
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Tênis de Mesa de Caraguatatuba conquista seis medalhas na 3ª etapa 

do MTB Regional realizada em Jacareí 

 

A equipe de Tênis de Mesa da Prefeitura de Caraguatatuba viajou no final de 

semana para Jacareí, onde participou da 3ª etapa da Liga Vale Paraibana de Tênis 

de Mesa – Regional. Os atletas da Secretaria de Esportes conquistaram seis 

medalhas. 

A cidade participou do campeonato com 17 atletas e faturou pelo menos seis 

medalhas, sendo três primeiros lugares, um segundo lugar e outros dois terceiros 

lugares. 

O destaque ficou por conta do atleta paralímpico, Marcelo Santos, que na segunda 

2ª etapa da competição, realizada no último dia 17 de abril, ficou em segundo 

lugar na categoria classe 8, e agora conquistou a primeira colocação, passando a 

ser o primeiro colocado no ranking em todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

Quem também conquistou o primeiro lugar na competição foi Thales Silva, na 

(categoria) juvenil B masculino. Thatiane Santos, que competiu na categoria Lady B, 

também levou a melhor e ficou no topo do pódio. 

Antônio César ficou na segunda colocação (pré-mirim), enquanto Gisele Cunha 

(juvenil A – Feminino) e Pedro Feddan (Juvenil B – Feminino) ficaram com a terceira 

colocação na competição. 

Resultados –  3ª etapa do LVTM (Regional) 

1º Lugar – Marcelo Santos (Classe 8 – Paralímpico) 

1º Lugar – Thales Silva (Juvenil B – Masculino) 

1º Lugar – Thatiane Santos (Lady B – Feminino) 

2º Lugar – Antônio César (Pré-Mirim) 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/04/tenis-de-mesa-de-caraguatatuba-conquista-cinco-medalhas-na-etapa-regional-realizada-em-jacarei/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/04/tenis-de-mesa-de-caraguatatuba-conquista-cinco-medalhas-na-etapa-regional-realizada-em-jacarei/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/04/tenis-de-mesa-de-caraguatatuba-conquista-cinco-medalhas-na-etapa-regional-realizada-em-jacarei/


 

 
 

3º Lugar – Gisele Cunha (Juvenil A – Feminino) 

3º Lugar – Pedro Feddan (Juvenil B – Masculino) 

5º Lugar – Andrey Masahiro  (Mirim B – Masculino) 

Tênis de mesa 

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

através do Projeto Nova Onda, oferece gratuitamente a prática de Tênis de Mesa no 

município. A modalidade é ofertada na Colônia de Férias João Cléofas, Ciase 

Sumaré e Ciase Travessão. Podem participar munícipes a partir dos 6 anos. 

A inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita 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 Avenida 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 

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

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

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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Caraguatatuba conquista 9 medalhas na 3° etapa do Campeonato 

Paulista de Bicicross 

 

A equipe de Bicicross da Prefeitura de Caraguatatuba participou no final de 

semana, da 3ª etapa do Campeonato Paulista da modalidade realizado na cidade 

de Paulina. Ao todo, os atletas da Secretaria de Esportes e Recreação 

conquistaram nove medalhas. 

A competição reuniu 470 atletas do mais alto nível e Caraguatatuba vem se 

destacando cada vez mais na modalidade. “A equipe vem evoluindo e os 

treinamentos estão de ótimas qualidades. Os resultados nos campeonatos 

comprovam isso”, disse o técnico da equipe, Jefferson Rodrigues. 

O secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo Ormindo, 

parabenizou a equipe. “Em 2021, tivemos grandes resultados na modalidade e sei 

que em 2022 não será diferente. Toda a equipe está de parabéns pelo empenho e 

dedicação em treinar e defender o nome da cidade”, diz. 

Confira a classificação dos atletas de Caraguatatuba: 

Novatos (6 anos): 

– Bryan Santos (5º Lugar); 

– Lorenzo Rezende (2º Lugar). 

Novatos (13/14 anos): 

– Igor Fernandes rojas (5° lugar). 

Novatos (15/16 anos): 

– Caio Garcia (2º Lugar); 

– Hadryan Ferreira (6º Lugar). 



 

 
 

Cruiser (30/34 anos): 

– Alessandro Fernandes Castilho (4° lugar). 

Cruiser (35/39anos) 

– Nilton Mol de Freitas (5°lugar). 

Boys (09 anos) 

– Matheus santos Cardoso (2°lugar); 

Girls (11/12 anos) 

– Nayla Rodrigues (7°lugar) 

Bicicross 

A modalidade de Bicicross é ofertada gratuitamente pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes com o Projeto Nova Onda. O 

esporte é praticado a partir dos 4 anos na Pista de Bicicross, localizado na Avenida 

da Praia, no Centro. 

A inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita 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 Avenida José 

Herculano, n° 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 

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

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar 
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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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Prefeito de Caraguatatuba entrega iluminação de led da orla da 

Prainha 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, entregou na noite de sexta-feira (13) a 

iluminação da orla da Prainha, na região central. Ela foi a primeira a receber a 

modernização, tirando as lâmpadas de vapor metálico para LED, iluminando toda a 

faixa de areia. O projeto visa toda a orla da cidade, indo da Martim de Sá até o 

Porto Novo. 

Foram instalados pela Caraguá Luz, concessionária responsável pela iluminação 

pública de Caraguatatuba, 10 postes e 30 projetores de 330 watts, deixando a 

praia totalmente iluminada. 

Aguilar Junior destacou que este é um projeto piloto, mas que o objetivo é iluminar 

todas até o mês de outubro. “Com nossa orla iluminada a segurança aumenta, fica 

possível a prática de esportes noturna, principalmente para aqueles que trabalham 

durante o dia e, além disso, nossa faixa de areia ficará ainda mais linda”, destaca 

Aguilar Junior. 

Moradora há 43 anos em Caraguatatuba, a advogada Jacqueline Romanelli, 65 

anos, fez questão de cumprimentar o prefeito pela iniciativa. “Eu moro aqui no 

prédio e antes era uma escuridão. Hoje, com a praça, a orla e a trilha do Jacaré 

iluminados ficou muito mais seguro”. 

Quem também está feliz com a iniciativa é a aposentada Magali Santos Silva, 64 

anos, que reside em uma das pontas da Prainha. “Estava escuro, ficava cheio de 

gente estranha aqui à noite e agora sabemos que vai mudar”. Ela ainda acredita 

que somente com a nova iluminação, mais condôminos vão aproveitar para descer 

com mais frequência. “Poderemos aproveitar mais a praia à noite, os quiosques 

vão ter mais frequentadores também”, aposta. 
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Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente divulga 

resultado da eleição da sociedade civil 

 

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de 

Caraguatatuba, por meio da Comissão Eleitoral, publicou no Diário Oficial de 

Caraguatatuba, o resultado final da eleição para membros da Sociedade Civil 

Organizada, que ocorreu no dia 12/05/22. 

A divulgação do resultado também foi feita na sede do Programa Social Bolsa 

Família/Casa dos Conselhos e na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

e Cidadania. 

A posse dos novos conselheiros municipais de Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) – Gestão 2022 a 2024 está agendada para o dia 26 de maio de 2022, às 

10h, na Câmara Municipal de Caraguatatuba, localizada na Avenida Frei Pacífico 

Wagner, 830, Centro. 

Confira aqui a divulgação oficial do resultado da eleição da Sociedade Civil 

Organizada do CMDCA: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-

content/uploads/2022/05/COMUNICADO-02-DIVULGACAO-OFICIAL-DO-

RESULTADO-DA-ELEICAO-CMDCA-16052022-2.pdf 

Serviço: 

Sede do Programa Social Bolsa Família/Casa dos Conselhos 

Avenida Rio Grande do Sul, nº 325 Jardim Primavera 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania- SEDESC 

Rua Vereador Antonio Cruz, 121 – Indaiá 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/COMUNICADO-02-DIVULGACAO-OFICIAL-DO-RESULTADO-DA-ELEICAO-CMDCA-16052022-2.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/COMUNICADO-02-DIVULGACAO-OFICIAL-DO-RESULTADO-DA-ELEICAO-CMDCA-16052022-2.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/COMUNICADO-02-DIVULGACAO-OFICIAL-DO-RESULTADO-DA-ELEICAO-CMDCA-16052022-2.pdf
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza fiscalizações durante fim de 

semana 

 

Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo (Seurb), realizou 

diversas ações de fiscalização de posturas no último sábado (14) e domingo (15), 

em diferentes regiões da cidade. O trabalho reforça as atividades realizadas 

rotineiramente pela gestão municipal. 

Os fiscais do Urbanismo, acompanhados por agentes de trânsito da Secretaria de 

Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão (Semop), abordaram 14 veículos de 

transporte coletivo por irregularidades, resultando na aplicação de duas multas no 

valor de R$ 2.075,00 cada uma. 

No último fim de semana, também foram atendidas 28 denúncias relacionadas à 

perturbação de sossego, verificadas, com apoio da Polícia Militar, em residências e 

estabelecimentos comerciais. O volume é considerado excessivo e sujeito à multa a 

partir de 45 decibéis, aferido por decibelímetro. 

Segundo a Secretaria, para os veículos de fretamento turístico é obrigatória a 

circulação no município com a devida autorização. As solicitações devem ser feitas 

através do site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/, no prazo mínimo de 10 dias 

úteis que antecedem a viagem. 

Nas praias, as equipes orientaram cerca de 20 banhistas sobre a proibição da 

utilização de caixas de som portáteis e a permanência de animais nesses locais. Os 

fiscais ainda advertiram 32 ambulantes quanto ao descarte irregular de materiais 

inservíveis e o abandono na orla de equipamentos e utensílios utilizados pelo 

comerciante. 

A atividade é embasada na Lei Municipal nº 1144/80 (Código de Posturas), que 

trata, entre outras coisas, da utilização das praias, vias e logradouros públicos. A 

legislação cita que compete à Prefeitura o licenciamento, fiscalização e zelo pelo 

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


 

 
 

uso adequado desses espaços, visando o bem-estar social, a manutenção da 

ordem, limpeza, higiene e sossego público. 

A Prefeitura lembra que a população pode denunciar irregularidades por meio da 

Central 156 (telefone, site ou aplicativo) para que os fiscais façam a verificação. 

Em caso de flagrante, a ligação também pode ser feita diretamente para o telefone 

190 da Polícia Militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Federação Paulista de Pesca e Lançamento doa 140 quilos de 

alimentos para instituições sociais de Caraguatatuba 

 

Mais de 100 atletas de pesca esportiva marcaram presença na 2ª Etapa do 

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

Massaguaçu, no último sábado (14) e domingo (15). O evento foi realizado pela 

Federação Paulista de Pesca e Lançamento (FPPL), com apoio da Prefeitura de 

Caraguatatuba. 

Os competidores, divididos nas categorias masculina, feminina, juvenil/iniciante e 

máster, fisgaram cerca de 40 quilos de peixe, que ao final das disputas foram 

doados para o Instituto Pró+Vida e ao Lar Vila Vicentina do município. As duas 

instituições sociais também receberam aproximadamente 100 quilos de alimentos 

não perecíveis, provenientes das taxas de inscrições. 

Na Praia do Massaguaçu, os atletas puderam encontrar os mais variados tipos de 

peixe, como peixes-espadas, robalos, cações, corvinas, betaras, linguados, 

anchovas e até raias. O resultado do campeonato pode ser consultado no 

site www.fppl.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 

99981-9629. 
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Escola de Caraguatatuba promove atividades em Libras para ampliar 

a participação da comunidade 

 

O último sábado, dia 14, foi dia de atividade letiva nas unidades escolares de 

Caraguatatuba. Com temática livre, as unidades desenvolveram diversas 

abordagens e atividades buscando ampliar a participação das famílias na vida 

escolar dos alunos. 

Em visita à EMEFEBS Profº Ricardo Luques Sammarco Serra, na Praia das 

Palmeiras, a secretária de Educação, Márcia Paiva, acompanhou uma palestra 

sobre a Educação em Libras, proferida pela professora universitária Me. Sandra de 

Fátima Faustino dos Santos Silva, que contou com diversas dinâmicas e atividades 

interativas entre os participantes. 

Durante a palestra, os participantes puderam esclarecer dúvidas sobre as formas 

de interação entre os surdos e ouvintes, principalmente no ambiente escolar. Todo 

o evento contou com a interpretação em Libras. 

Uma atividade muito interessante foi proposta, onde os alunos surdos da unidade 

se comunicaram com os participantes ouvintes, lhes determinando a tarefa de 

encontrar tampinhas de garrafa de cores específicas, que foram espalhadas pelo 

chão. Os participantes dançavam em volta das tampas enquanto a música tocava, 

e ao ser pausada, o sinal referente à cor era feito e eles precisavam compreender a 

cor da tampinha que deveriam encontrar. 

Alguns participantes tiveram mais facilidade do que outros, pelo fato de estarem 

inseridos em um ambiente onde Libras é utilizada, demonstrando a importância da 

difusão do conhecimento a todos. 

Dentro os sinais ensinados durante a palestra, um de extrema importância foi o da 

‘empatia’, conforme comentou a palestrante: “É necessário se atentar e deixar que 



 

 
 

o próximo se comunique e nos ensine valores, pois assim podemos nos colocar no 

lugar um do outro”, disse. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou a importância da abordagem 

com a comunidade escolar. “Conhecimento é sempre bem-vindo. Aprender Libras é 

uma forma de quebrar as barreiras da comunicação, facilitando a integração social. 

Ter a sensação de se sentir excluído por não conseguir entender uma conversa é 

desconfortável para qualquer indivíduo. Além disso, saber se comunicar por meio 

da Libras garante o respeito do surdo como cidadão”,disse. 

Finalizando as atividades, os alunos da unidade escolar prepararam apresentações 

musicais, sempre com interpretação em Libras, como forma de inclusão de todos 

os presentes, amigos, familiares e funcionários da escola. 
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Caraguatatuba é a primeira cidade da região a entregar absorvente 

para adolescentes da rede municipal 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta segunda-feira (16) na 

EMEF Prof. Professor Antonio Freitas de Avelar do início da entrega de kits de 

absorventes para adolescentes da rede de ensino municipal. A iniciativa ocorre 

com base na lei 2.597, de 28 de dezembro de 2021. O município é o primeiro da 

região a fazer esse tipo de distribuição. 

“Esse é um dia memorável e quero deixar os parabéns à vereadora Vera Morais 

que teve a sensibilidade de propor esse projeto”, declarou o prefeito às alunas e 

convidados presentes. 

Ele acrescentou que “sou pai de duas meninas e me sinto realizado em poder 

entregar esses kits que vão beneficiar essas jovens que precisam”. 

A secretária da Educação, Márcia Paiva, comentou que quando estava na equipe 

gestora, essa era uma de suas preocupações, buscar formas da unidade escolar 

prover absorventes para disponibilizar às alunas que precisassem numa 

emergência ou até mesmo para as mais carentes. “Essa é uma grande conquista 

para todas elas e para nós. Um direito adquirido que confere dignidade às 

mulheres, dando acesso a esse item de higiene tão importante para a população 

feminina”. 

Mesma sensação da vereadora Vera Morais, que lembra dos tempos da ‘roça’ 

quando usava outras alternativas, por falta de dinheiro. “Não quero nem falar o que 

usava, mas minha luta na Câmara é pelo social, e quando propus o projeto o 

prefeito foi totalmente solidário e disse que apoiaria, por isso meu agradecimento 

hoje”. 



 

 
 

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, todas as escolas municipais 

com jovens vão receber o kit. Em caso de necessidade, ela deve procurar a 

secretaria da sua unidade para solicitar o absorvente. 
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Conselheiros municipais de Caraguatatuba, Linhares e Cosmópolis e 

discutem a proteção integral e integrada da criança de 0 a 6 anos nas 

políticas locais 

 

Evento online é promovido pelo Projeto Primeira Infância Cidadã, realizado pela 

Avante – Educação e Mobilização Social, em parceria com a Petrobras, por meio do 

Programa Petrobras Socioambiental 

A articulação e o trabalho em rede entre as instituições responsáveis pelas políticas 

de proteção e defesa da criança são fundamentais para a garantia de seus direitos. 

Ao longo do trabalho em 15 municípios de cinco estados brasileiros, o Projeto 

Primeira Infância Cidadã  tem atuado com diversos agentes e representantes de 

conselhos municipais com foco no fortalecimento das políticas públicas. 

Convidados de Linhares (ES), Cosmópolis (SP) e Caraguatatuba (SP), participantes 

do projeto, vão debater o tema “Funcionamento do SGD: atuação intersetorial e 

seus impactos nos fluxos operacionais” trazendo a discussão para a realidade 

prática dos Conselhos de Direitos no cotidiano.   O encontro acontece na próxima 

quarta-feira (18), às 19h e será transmitido na página da Avante no Youtube 

(https://www.youtube.com/user/ongAVANTE) e terá tradução em libras. 

O Webinário vai promover uma roda de conversa entre os conselheiros 

participantes, e o público poderá conhecer como é a atuação dos Conselhos nos 

municípios e os desafios enfrentados na busca  de ações integradas entre os 

diversos programas e projetos voltados para as crianças de 0 a 6 anos. O debate 

terá como convidados, Rony Preato Pião, Tecnólogo em Gestão Ambiental e 

Conselheiro Tutelar de Linhares (ES) por dois mandatos; Edineide Inácio da Silva 

Ferreira, assistente social e Gestora de Assistência Social da Secretaria de 

https://www.youtube.com/user/ongAVANTE


 

 
 

Promoção e Ação Comunitária de Cosmópolis (SP); Cintia Alves, Presidente do 

CMDCA de Caraguatatuba (SP). 

O Projeto Primeira Infância Cidadã (PIC) desenvolve diversas atividades para 

compartilhar conteúdo com a população sobre proteção e garantia de direitos das 

crianças de 0 a 6 anos, com a colaboração de especialistas, educadores, 

estudiosos e agentes públicos, que fortalecem a rede de informação sobre o tema. 

O PIC é realizado pela Avante – Educação e Mobilização Social, em parceria com a 

Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. O projeto faz parte da 

Iniciativa Territórios da Primeira Infância, que atua em 15 municípios brasileiros 

nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e 

Sergipe. 

A Avante – Educação e Mobilização Social é uma OSC sediada em Salvador, Bahia. 

Atua, há mais de 25 anos, na garantia de direitos de crianças, jovens, mulheres, 

famílias e profissionais da educação, agentes comunitários e agentes públicos, 

participantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Como principal ferramenta 

de ação, a Avante faz uso de processos formativos que consideram os sujeitos 

como capazes de aprender, de construir significados e dar sentido às suas 

histórias, atuando crítica e colaborativamente na sociedade. 
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PAT de Caraguatatuba tem 113 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (16) o quadro de vagas para 113 oportunidades de emprego. Os 

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

seis para Corretor de Imóveis. Também há uma vaga para Promotor de Vendas para 

pessoa com deficiência. 

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

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

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira 

de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

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

Enfermagem, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar Técnico em Saúde Bucal, 

Balconista, Carpinteiro, Chefe de Cozinha, Consultor Financeiro, Corretor de 

Imóveis, Cozinheiro (a), Doméstica, Eletricista de Autos, Funileiro, Instalador de 

Alarmes Residenciais, Instalador de Rastreador Veicular, Mecânico Automotivo, 

Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Leves e Pesados, 

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

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

Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Operador de Carregadeira, Operador de 

Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Atendente, Representante Comercial 

(ramo alimentício), Representante de Vendas, Serralheiro, Técnico em Informática, 

Tratorista, Vendedor de Máquina de Cartão, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedora e Zelador. 
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Traficante com mais de mil porções de cocaína é preso pela PM em 

Caraguatatuba 

 

Por volta das 21h20m desse domingo (15), equipes de Força Tática e ROCAM, 

realizaram uma operação pelo bairro Pereque Mirim, em Caraguatatuba, no 

conjunto habitacional Nova Caraguá 1.  

Durante o patrulhamento depararam com um indivíduo com uma sacola plástica 

em mãos, que ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, sendo 

abordado no portão de sua residência. De imediato foi realizada busca pessoal, e 

dentro da sacola foram localizadas drogas diversas como; cocaína, maconha, crack 

e skunk, todas embaladas individualmente prontas para a comercialização. 

O criminoso confessou ser o responsável pelo o abastecimento de drogas do ponto 

de tráfico do bairro e que estaria indo abastecer naquele exato momento. Em 

consequência, foi dada voz de prisão em flagrante ao criminoso e encaminhado 

para a cadeia pública. 

Apreensões: 

 Cocaína: 1096 porções (1,020g); 

 Crack: 160 porções (118g); 

 Skunk: 80 porções (70g); 

 Maconha: 26 porções (88g). 
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Caraguatatuba é a primeira cidade da região a entregar absorvente 

para adolescentes da rede municipal 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta segunda-feira (16) na 

EMEF Prof. Professor Antonio Freitas de Avelar do início da entrega de kits de 

absorventes para adolescentes da rede de ensino municipal. A iniciativa ocorre 

com base na lei 2.597, de 28 de dezembro de 2021. O município é o primeiro da 

região a fazer esse tipo de distribuição. 

“Esse é um dia memorável e quero deixar os parabéns à vereadora Vera Morais 

que teve a sensibilidade de propor esse projeto”, declarou o prefeito às alunas e 

convidados presentes. 

Ele acrescentou que “sou pai de duas meninas e me sinto realizado em poder 

entregar esses kits que vão beneficiar essas jovens que precisam”. 

A secretária da Educação, Márcia Paiva, comentou que quando estava na equipe 

gestora, essa era uma de suas preocupações, buscar formas da unidade escolar 

prover absorventes para disponibilizar às alunas que precisassem numa 

emergência ou até mesmo para as mais carentes. “Essa é uma grande conquista 

para todas elas e para nós. Um direito adquirido que confere dignidade às 

mulheres, dando acesso a esse item de higiene tão importante para a população 

feminina”. 

Mesma sensação da vereadora Vera Morais, que lembra dos tempos da ‘roça’ 

quando usava outras alternativas, por falta de dinheiro. “Não quero nem falar o que 

usava, mas minha luta na Câmara é pelo social, e quando propus o projeto o 



 

 
 

prefeito foi totalmente solidário e disse que apoiaria, por isso meu agradecimento 

hoje”.  

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, todas as escolas municipais 

com jovens vão receber o kit. Em caso de necessidade, ela deve procurar a 

secretaria da sua unidade para solicitar o absorvente. 
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Caraguatatuba entrega nova iluminação LED da orla da Prainha 

Essa foi a primeira praia da cidade a receber a modernização 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba entregou na última sexta-feira (13) a nova 

iluminação LED da orla da Prainha, na região central. Essa foi a primeira praia da 

cidade a receber a modernização. 

As luzes foram instaladas pela Caraguá Luz, concessionária responsável pela 

iluminação pública da cidade. Ao todo, 10 postes e 30 projetores de 330 watts 

deixaram a praia totalmente iluminada. 

Esse projeto da prefeitura visa iluminar toda a orla da cidade, indo da Martim de Sá 

até o Porto Novo. 
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Homem é preso por tráfico de drogas em Caraguatatuba 

Suspeito confessou que era responsável pelo abastecimento de drogas do ponto de 

tráfico do bairro 

 

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite do último domingo (15), por 

volta das 21h20 no conjunto habitacional Nova Caraguá 1, bairro Pereque Mirim 

em Caraguatatuba. 

De acordo com a Polícia Militar, equipes de Força Tática e ROCAM, realizaram uma 

operação pelo bairro quando depararam com um homem segurando uma sacola 

plástica. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu do local, mas foi 

abordado no portão de sua residência.  

Foi realizada busca pessoal, e dentro da sacola foram localizadas drogas diversas 

como cocaína, maconha, crack e skunk, todas embaladas individualmente prontas 

para a comercialização. O homem confessou ser o responsável pelo abastecimento 

de drogas do ponto de tráfico do bairro e que estaria indo abastecer naquele exato 

momento.  

EO suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a cadeia. O caso foi 

registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade. 
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PAT de Caraguatatuba inicia a semana com 113 vagas de emprego 

 

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

segunda-feira (16) o quadro de vagas para 113 oportunidades de emprego. Os 

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

seis para Corretor de Imóveis. Também há uma vaga para Promotor de Vendas para 

pessoa com deficiência. 

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

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

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira 

de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

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

Enfermagem, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar Técnico em Saúde Bucal, 

Balconista, Carpinteiro, Chefe de Cozinha, Consultor Financeiro, Corretor de 

Imóveis, Cozinheiro (a), Doméstica, Eletricista de Autos, Funileiro, Instalador de 

Alarmes Residenciais, Instalador de Rastreador Veicular, Mecânico Automotivo, 

Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Leves e Pesados, 

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

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

Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Operador de Carregadeira, Operador de 

Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, 

Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Atendente, Representante Comercial 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

(ramo alimentício), Representante de Vendas, Serralheiro, Técnico em Informática, 

Tratorista, Vendedor de Máquina de Cartão, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedora e Zelador. 
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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. 

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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Traficante com mais de mil porções de cocaína é preso pela PM em 

Caraguatatuba 

 

Por volta das 21h20m desse domingo (15), equipes de Força Tática e ROCAM, 

realizaram uma operação pelo bairro Pereque Mirim, em Caraguatatuba, no 

conjunto habitacional Nova Caraguá 1.  

Durante o patrulhamento depararam com um indivíduo com uma sacola plástica 

em mãos, que ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, sendo 

abordado no portão de sua residência. De imediato foi realizada busca pessoal, e 

dentro da sacola foram localizadas drogas diversas como; cocaína, maconha, crack 

e skunk, todas embaladas individualmente prontas para a comercialização. 

O criminoso confessou ser o responsável pelo o abastecimento de drogas do ponto 

de tráfico do bairro e que estaria indo abastecer naquele exato momento. Em 

consequência, foi dada voz de prisão em flagrante ao criminoso e encaminhado 

para a cadeia pública. 

Apreensões: 

 Cocaína: 1096 porções (1,020g); 

 Crack: 160 porções (118g); 

 Skunk: 80 porções (70g); 

 Maconha: 26 porções (88g). 
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Caraguatatuba é a primeira cidade da região a entregar absorvente 

para adolescentes da rede municipal 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta segunda-feira (16) na 

EMEF Prof. Professor Antonio Freitas de Avelar do início da entrega de kits de 

absorventes para adolescentes da rede de ensino municipal. A iniciativa ocorre 

com base na lei 2.597, de 28 de dezembro de 2021. O município é o primeiro da 

região a fazer esse tipo de distribuição. 

“Esse é um dia memorável e quero deixar os parabéns à vereadora Vera Morais 

que teve a sensibilidade de propor esse projeto”, declarou o prefeito às alunas e 

convidados presentes. 

Ele acrescentou que “sou pai de duas meninas e me sinto realizado em poder 

entregar esses kits que vão beneficiar essas jovens que precisam”. 

A secretária da Educação, Márcia Paiva, comentou que quando estava na equipe 

gestora, essa era uma de suas preocupações, buscar formas da unidade escolar 

prover absorventes para disponibilizar às alunas que precisassem numa 

emergência ou até mesmo para as mais carentes. “Essa é uma grande conquista 

para todas elas e para nós. Um direito adquirido que confere dignidade às 

mulheres, dando acesso a esse item de higiene tão importante para a população 

feminina”. 

Mesma sensação da vereadora Vera Morais, que lembra dos tempos da ‘roça’ 

quando usava outras alternativas, por falta de dinheiro. “Não quero nem falar o que 



 

 
 

usava, mas minha luta na Câmara é pelo social, e quando propus o projeto o 

prefeito foi totalmente solidário e disse que apoiaria, por isso meu agradecimento 

hoje”.  

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, todas as escolas municipais 

com jovens vão receber o kit. Em caso de necessidade, ela deve procurar a 

secretaria da sua unidade para solicitar o absorvente. 
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Prisão efetuada pela DDM de Caraguatatuba alerta para crime 

conhecido como ‘pornografia da vingança’ 

 

Uma recente prisão efetuada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de 

Caraguatatuba alerta para um crime que se tornou conhecido como “Pornografia 

da Vingança”. O homem foi preso por divulgar imagens íntimas da ex-companheira. 

Em entrevista ao Jornal da Morada (95,5), na manhã desta segunda-feira (16/5), a 

delegada Dra. Patrícia Casanova Crivochein falou sobre a prisão e também alertou 

sobre este tipo de crime. 

“A DDM fez uma prisão muito importante, de um crime conhecido como pornografia 

da vingança, por conta do agressor, no caso companheiro, marido, não suportar o 

fim da relação, e se aproveitando de possuir fotos íntimas, acaba divulgando a fim 

de humilhar a mulher”, explicou a delegada. Ela citou que as imagens tiradas no 

contexto da relação são divulgadas de forma criminosa posteriormente. 

No caso mais recente, o indivíduo preso também responderá por difamação. “A 

Polícia Civil está atuando nos crimes cometidos nas redes sociais. Quem acha que 

será ocultado, a gente acha sim”, enfatizou. 

A delegada citou caso em que o homem coloca a foto da ex-companheira em sites 

de prostituição. “É muito fácil criar um perfil fake, a pessoa acha que não será 

encontrada, mas a tecnologia está do lado da polícia”. 



 

 
 

Dra. Patrícia Crivochein salienta que a pena é aumentada quando o criminoso 

tenha mantido relação anterior com a vítima. A pena pode chegar a 5 anos de 

prisão. 

Também na entrevista, a delegada falou do grande número de registros na DDM de 

Caraguatatuba de outros crimes de violência contra a mulher. Ela ressaltou a 

importância que os casos de violência sejam denunciados. “Existe uma rede 

integrada para que a mulher entenda que é vítima, não tem que ficar perdoando o 

agressor por conta de dependência econômica ou afetiva. Se aquele 

relacionamento é tóxico, não vale a pena continuar. Denuncie”. 
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Traficante é preso no bairro Pereque Mirim, no conjunto habitacional 

Nova Caraguá 1, em Caraguatatuba 

 

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desse domingo (15), no bairro 

Pereque Mirim, no conjunto habitacional Nova Caraguá 1, em Caraguatatuba. 

Equipes da Força Tática e ROCAM realizavam uma operação pelo local quando o 

indivíduo, que segurava uma sacola plástica, fugiu ao perceber que a viatura se 

aproximava, mas acabou sendo abordado no portão de sua residência. 

Na sacola os policiais encontram porções de diversas drogas como cocaína, crack, 

maconha e skunk, todas embaladas individualmente, prontas para 

comercialização. O homem confessou ser responsável pelo abastecimento de 

drogas do ponto de tráfico do bairro e que estava indo abastecer naquele exato 

momento. 

O traficante foi preso em flagrante e encaminhado para a cadeia pública. 
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PAT de Caraguatatuba tem 113 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (16) o quadro de vagas para 113 oportunidades de emprego. Os 

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

seis para Corretor de Imóveis. Também há uma vaga para Promotor de Vendas para 

pessoa com deficiência. 

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

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

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira 

de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

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

Enfermagem, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar Técnico em Saúde Bucal, 

Balconista, Carpinteiro, Chefe de Cozinha, Consultor Financeiro, Corretor de 

Imóveis, Cozinheiro (a), Doméstica, Eletricista de Autos, Funileiro, Instalador de 

Alarmes Residenciais, Instalador de Rastreador Veicular, Mecânico Automotivo, 

Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Leves e Pesados, 

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

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

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Operador de Carregadeira, Operador de 

Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, 

Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Atendente, Representante Comercial 

(ramo alimentício), Representante de Vendas, Serralheiro, Técnico em Informática, 

Tratorista, Vendedor de Máquina de Cartão, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedora e Zelador. 
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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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Traficante com mais de mil porções de cocaína é preso pela PM em 

Caraguatatuba 

 

Por volta das 21h20m desse domingo (15), equipes de Força Tática e ROCAM, 

realizaram uma operação pelo bairro Pereque Mirim, em Caraguatatuba, no 

conjunto habitacional Nova Caraguá 1.  

Durante o patrulhamento depararam com um indivíduo com uma sacola plástica 

em mãos, que ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, sendo 

abordado no portão de sua residência. De imediato foi realizada busca pessoal, e 

dentro da sacola foram localizadas drogas diversas como; cocaína, maconha, crack 

e skunk, todas embaladas individualmente prontas para a comercialização. 

O criminoso confessou ser o responsável pelo o abastecimento de drogas do ponto 

de tráfico do bairro e que estaria indo abastecer naquele exato momento. Em 

consequência, foi dada voz de prisão em flagrante ao criminoso e encaminhado 

para a cadeia pública. 

Apreensões: 

 Cocaína: 1096 porções (1,020g); 

 Crack: 160 porções (118g); 

 Skunk: 80 porções (70g); 

 Maconha: 26 porções (88g). 
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Caraguatatuba é a primeira cidade da região a entregar absorvente 

para adolescentes da rede municipal 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou nesta segunda-feira (16) na 

EMEF Prof. Professor Antonio Freitas de Avelar do início da entrega de kits de 

absorventes para adolescentes da rede de ensino municipal. A iniciativa ocorre 

com base na lei 2.597, de 28 de dezembro de 2021. O município é o primeiro da 

região a fazer esse tipo de distribuição. 

“Esse é um dia memorável e quero deixar os parabéns à vereadora Vera Morais 

que teve a sensibilidade de propor esse projeto”, declarou o prefeito às alunas e 

convidados presentes. 

Ele acrescentou que “sou pai de duas meninas e me sinto realizado em poder 

entregar esses kits que vão beneficiar essas jovens que precisam”. 

A secretária da Educação, Márcia Paiva, comentou que quando estava na equipe 

gestora, essa era uma de suas preocupações, buscar formas da unidade escolar 

prover absorventes para disponibilizar às alunas que precisassem numa 

emergência ou até mesmo para as mais carentes. “Essa é uma grande conquista 

para todas elas e para nós. Um direito adquirido que confere dignidade às 

mulheres, dando acesso a esse item de higiene tão importante para a população 

feminina”. 



 

 
 

Mesma sensação da vereadora Vera Morais, que lembra dos tempos da ‘roça’ 

quando usava outras alternativas, por falta de dinheiro. “Não quero nem falar o que 

usava, mas minha luta na Câmara é pelo social, e quando propus o projeto o 

prefeito foi totalmente solidário e disse que apoiaria, por isso meu agradecimento 

hoje”.  

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, todas as escolas municipais 

com jovens vão receber o kit. Em caso de necessidade, ela deve procurar a 

secretaria da sua unidade para solicitar o absorvente. 
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Inscrições para a 17ª edição do “Caraguá A Gosto” são prorrogadas 

até 23 de maio 

 

A Secretaria de Turismo de Caraguatatuba, prorrogou até o dia 23 de maio, as 

inscrições para a 17º edição do ‘Caraguá A Gosto’. O prazo terminaria nesta 

segunda-feira (16), mas a organização do concurso ampliou o período para os 

interessados terem mais tempo para elaboração das receitas. 

O evento será realizado de 1º de agosto a 4 de setembro, com grandes novidades 

para o público deste, que é considerado o maior festival gastronômico do Litoral 

Norte. Neste ano, o concurso movimentará a gastronomia da cidade com três 

novas categorias. 

A ‘Culinária Caiçara’ trará pratos baseados na cozinha originária da região, 

incluindo pescados e vegetais. Na categoria ‘Vegana’, a ideia é oferecer receitas 

elaboradas sem ingredientes de origem animal. E tem ainda o gênero ‘Petiscos’, 

resultado da junção das antigas ‘Comida de Boteco’ e ‘Sabor de Praia’, que deixam 

de existir nesta edição. 

Além de ser uma maneira de atrair turistas para a cidade fora da alta temporada, o 

evento tem ainda como objetivo estimular a rica e diversificada culinária local e o 

aprimoramento da atividade no município. Ao todo, o 17º Caraguá A Gosto somará 

11 categorias, com pratos vendidos nos formatos presencial, delivery e drive-thru. 

Os proprietários de bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes e quiosques têm até 

a próxima segunda-feira (23) para manifestar interesse de participação, através do 

e-mail inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br ou presencialmente, de segunda 



 

 
 

a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da Secretaria, localizada na Avenida Dr. 

Arthur da Costa Filho, 25, no Centro. 

Cada comerciante poderá concorrer em até dois gêneros gastronômicos, com 

receita inédita, não podendo ser parte do cardápio do estabelecimento antes de 

sua inscrição no edital, nem ter participado de edições anteriores do concurso. 

Outro detalhe é que não será aceita receita com produtos industrializados como 

únicos ingredientes. O resultado final com os estabelecimentos credenciados para 

participação será divulgado no dia 30 de maio. 

Os interessados em participar, devem efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 

500 para uma categoria e R$ 600 para duas, por meio de depósito bancário 

(Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 130.137-3, em nome do Fundo 

Municipal de Turismo). A taxa poderá ser divida em duas parcelas. 

Os editais contendo a documentação necessária e demais especificações do 

concurso foram publicados nas edições 786 e 794 do Diário Oficial do Município, 

disponíveis para acesso no link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-

oficial/. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo 

telefone (12) 3897-7910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial
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Prefeitura de Caraguatatuba prorroga até o dia 23 as inscrições para o 

“Caraguá A Gosto 2022” 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), 

prorrogou até o dia 23 de maio, as inscrições para a 17º edição do ‘Caraguá A 

Gosto’. O prazo terminaria nesta segunda-feira (16), mas a organização do 

concurso ampliou o período para os interessados terem mais tempo para 

elaboração das receitas. 

O evento será realizado de 1º de agosto a 4 de setembro, com grandes novidades 

para o público deste, que é considerado o maior festival gastronômico do Litoral 

Norte. Neste ano, o concurso movimentará a gastronomia da cidade com três 

novas categorias. 

A ‘Culinária Caiçara’ trará pratos baseados na cozinha originária da região, 

incluindo pescados e vegetais. Na categoria ‘Vegana’, a ideia é oferecer receitas 

elaboradas sem ingredientes de origem animal. E tem ainda o gênero ‘Petiscos’, 

resultado da junção das antigas ‘Comida de Boteco’ e ‘Sabor de Praia’, que deixam 

de existir nesta edição. 

Além de ser uma maneira de atrair turistas para a cidade fora da alta temporada, o 

evento tem ainda como objetivo estimular a rica e diversificada culinária local e o 

aprimoramento da atividade no município. Ao todo, o 17º Caraguá A Gosto somará 

11 categorias, com pratos vendidos nos formatos presencial, delivery e drive-thru. 

Os proprietários de bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes e quiosques têm até 

a próxima segunda-feira (23) para manifestar interesse de participação, através do 

e-mail inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br ou presencialmente, de segunda 



 

 
 

a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da Secretaria, localizada na Avenida Dr. 

Arthur da Costa Filho, 25, no Centro. 

Cada comerciante poderá concorrer em até dois gêneros gastronômicos, com 

receita inédita, não podendo ser parte do cardápio do estabelecimento antes de 

sua inscrição no edital, nem ter participado de edições anteriores do concurso. 

Outro detalhe é que não será aceita receita com produtos industrializados como 

únicos ingredientes. O resultado final com os estabelecimentos credenciados para 

participação será divulgado no dia 30 de maio. 

Os interessados em participar, devem efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 

500 para uma categoria e R$ 600 para duas, por meio de depósito bancário 

(Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 130.137-3, em nome do Fundo 

Municipal de Turismo). A taxa poderá ser divida em duas parcelas. 

Os editais contendo a documentação necessária e demais especificações do 

concurso foram publicados nas edições 786 e 794 do Diário Oficial do Município, 

disponíveis para acesso no link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-

oficial/. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo 

telefone (12) 3897-7910. 

Abaixo, as categorias que vão concorrer: 

– Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves; 

– Café: preparo de bebidas que tenham o café como principal ingrediente; 

– Culinária Caiçara: pratos baseados em nossa cozinha originária, simples e 

saborosa, com ingredientes frescos como pescados e vegetais; 

– Culinária Internacional: pratos com origem na culinária internacional, 

respeitando a origem da receita; 

– Confeitaria: tipo de culinária baseada no preparo e decoração de diversos pratos 

doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres. 

– Frutos do Mar: pratos à base de frutos do mar; 

– Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais; 

– Pizzas: Pizzas; 

– Sobremesas frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres; 

– Petiscos: petiscos e porções; 

– Vegana: pratos elaborados sem ingredientes de origem animal. 

 

 

 

 

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


 

 
 

Clipping de Notícias: 16/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Jornal do Litoral 

 

PM prende fornecedor de boca de fumo com “supermaconha” em 

Caraguatatuba 

 

A Polícia Militar prendeu um traficante com skunk, uma versão mais potente da 

maconha, que é modificada em laboratório, também conhecida como 

supermaconha, no último domingo (15), durante operação realizada em 

Caraguatatuba. Além da “supermaconha”, o traficante também foi flagrado com 

cocaína, pedras de crack e maconha convencional. 

Por volta das 21h20 equipes da Força Tática e da Rocam (Ronda Ostensiva com 

Apoio de Motocicletas), realizavam operação pelo bairro Perequê Mirim, local 

conhecido pela existência dos pontos de venda de drogas. Durante o 

patrulhamento, os policiais encontraram um homem em atitudes suspeitas 

segurando uma sacola, ao perceber a aproximação da viatura o homem tentou 

fugir, mas acabou detido do portão da sua residência. O flagrante aconteceu no 

conjunto habitacional Nova Caraguá 1. 

Todos os entorpecentes já estavam divididos em porções prontas para a venda. 

Sem saída, o criminoso confessou ser responsável pelo abastecimento de um dos 

pontos de venda do tráfico no bairro e que estaria indo abastecer a “biqueira” 

naquele momento. 

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a cadeia pública. Foram 

apreendidas 1096 porções de cocaína, 160 pedras de crack, 80 buchas de skunk 

e 26 de maconha. 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: CaraguaSports 

 

Ninguém merece jogar futebol em campo ruim!!! 

 

Nesta edição apresentamos a principais notícias do futebol amador, expectativas, 

sugestões, jogos da semana e aquela "cornetada" da galera. 

Tudo certo como dois e dois são quatro para o congresso técnico do Campeonato 

Master 50. O encontro dos dirigentes de times será no dia 25, com início as 19:30, 

no CEMUG- Centro Esportivo Municipal "Ubaldo Gonçalves". 

O Bom Prato FC da categoria 50 está realizando uma maratona de amistosos 

visando preparar o time para o campeonato deste ano. No sábado, 14, o time jogou 

contra o Clube Atlético Novo Perequê de Ubatuba. Com o resultado adverso 5X2, a 

comissão técnica  avalia o time e faz ajustes para o jogos oficiais. 

De olho nos gramados  

A situação ruim dos campos de futebol amador de Caraguatatuba demonstrada no 

torneio que homenageou os 165 anos da cidade, tem alertado os dirigentes das 12 

equipes já inscritas até o momento no Master 50 deste ano. O que se espera é 

mais respeito para com os competidores por parte do setor competente. 

Saudades do CEMUG... 

Só para refrescar a memória, a Secretaria Municipal de Esportes de Caraguatatuba, 

tem para o corrente ano uma verba de cerca de 21 milhões de reais. É por isso e 

outras mais que tem causado estranheza a não realização de jogos no campo 

oficial do Centro Esportivo "Ubaldo Gonçalves". 

Agenda do dirigente... 



 

 
 

No próximo dia 25 de maio, quarta feira, as 19 horas, no CEMUG, terá lugar o 

congresso técnico para o "Master 50". No dia seguinte, 26 de maio, no mesmo 

horário será o Congresso Técnico das equipes que disputam a 3° Divisão do 

futebol amador da cidade. 

Em "jogo laboratório"... 

Devido a suspensão da rodada da Copa Verão que estava prevista para o domingo, 

15 de maio, o Força Jovem FC realizou pela manhã, com início as 9:30, um "jogo 

laboratório" contra a boa equipe do Litoral City/ Saramandaia. O time da Toca do 

Gato avalia a revelação de um "matador" para integrar o elenco. 

No Litoral City... 

Falando sobre a expectativa do Litoral City/Saramandaia para a  disputa do 

campeonato amador da 3° divisão, o dirigente Edino destaca que o time é novo, 

mas quer chegar lá: "Nosso time é novo, mas é uma rapaziada de muita vontade e 

tenho a certeza que nosso time vai dar "muito trabalho" no campeonato deste ano". 

Na Copa Verão... 

Para o próximo domingo, 22 de maio, apenas duas partidas estão programadas 

para acontecer na Arena Toca do Gato, na sequência da Copa Verão: 

9 horas ... Riza X Força Jovem FC 

11 horas ... Bola de Neve X Litoral City/Saramandaia 

Pai apoia filha tatentosa para o futebol... 

O senhor José Rodrigues, cidadão caiçara,  morador a 17 anos no Morro do 

Algodão, na região sul, revela seu apoio para a filha Yara, zagueira do Força Jovem 

FC: "Desde pequena Yara já jogava futebol na rua de casa. É preciso incentivar 

porque ela tem muita força de vontade e meu total apoio" 

Prof. Ricardo Rocha em ação... 

Após vencer a equipe sub 14 do Sertão dos Tourinhos pela expressiva contagem de 

dez gols, o Bom Prato FC irá fazer o jogo da volta no sábado, 21 de maio, as 14:30, 

na Arena Bom Prato no Aruan. 

A bola rola... 

Após o empate 3 X 3 no 1° jogo, no sabado, 28 de maio, as equipes  Força Jovem 

FC  X Bom Prato FC tornam a se confrontar amistosamente, desta vez na "Arena 

Bom Prato". O amistoso já confirmado terá início as  14:30, com tempo de jogo 

estipulado em 35 X 35, com permissão de 2 atletas sub 15 por vez. 

O campeonato da 3° divisão do futebol amador de Caraguatatuba está com início 

previsto para o mês de junho próximo. Muitas equipes estão se preparando para a 



 

 
 

competição. Em conversa de bastidores o que se comenta é que apenas campeão 

e vice-campeão conquistarão direito a acesso para a "Segundona". 

O prazo das inscrições... 

Inscrições para Campeonato de Futebol Amador da 3ª Divisão de Caraguatatuba 

vão até 26 de maio. 

Poderá participar da competição, qualquer equipe que faça inscrição no prazo 

determinado e esteja na 3ª Divisão de Futebol Amador, respeitando o último 

campeonato realizado pela Secretaria Municipal de Esportes em 2019. 

A "Lei Bom Prato"... 

 Só será aceito inscrições com apenas um responsável por equipe, não será 

permitido o responsável responder por duas ou mais equipes. Todo Responsável 

por equipe não poderá jogar por outra equipe, (Técnico equipe A, não pode jogar 

para Equipe B). Só poderá jogar o atleta que estiver inscrito como atleta, membros 

da comissão técnica não poderão jogar, somente no caso que o técnico também 

estar inscrito como jogador. 

Secretaria de Esportes se manifesta na imprensa da Prefeitura... 

 “Tivemos um grande sucesso nos Torneios de Aniversário da Cidade, tanto na 

organização como na qualidade dos jogos. Queremos continuar com esse trabalho 

ao longo das próximas competições, para promover grandes disputas para os times 

e amantes do futebol”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Qual Viagem 

 

Litoral Norte de São Paulo terá outono recheado de atividades. Confira 

programação! 

 

As cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – estão apostando em 

programações de eventos culturais, esportivos e religiosos para escapar da 

sazonalidade durante o ano inteiro. 

E, neste período de outono, quando as temperaturas começam a baixar e os 

turistas buscam outras opções além do sol e praia, a Região Turística passa a 

oferecer, além de seus atrativos históricos, de ecoturismo e aventura, uma série de 

atividades para todos os perfis de viajantes. 

A seguir, o consórcio turístico apresenta os principais destaques cidade a cidade 

para curtir o Litoral Norte nos meses de maio e junho. Confira: 

 

Bertioga 

Bertioga recebe, já neste domingo (15), a 4ª etapa do Circuito Paulista de 

Travessias Aquáticas, e vai realizar, a partir do dia 18, uma série de shows e 

apresentações culturais em homenagem aos 31 anos de emancipação da cidade. 

Entre os destaques estão os cantores Zé Felipe e Pedro Sampaio. 

No próximo mês, a cidade retoma as tradições juninas com o “São João na Praia”, 

entre os dias 15 e 25. O evento vai contar com shows de Paula Fernandes, Zé 

Ramalho e Barões da Pisadinha, entre outros. 



 

 
 

Informações: http://www.bertioga.sp.gov.br/ 

 

Caraguatatuba 

“Estamos trabalhando também com outras frentes, com eventos esportivos e 

culturais no decorrer do ano, para movimentar a economia. Embora a gente saiba 

que o movimento não tenha tido queda significativa na cidade”, reforça a secretária 

de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis. 

Nos meses outonais, a cidade vai realizar atividades como o Festival de Pesca, a 

exposição de carros antigos e o Jazz & Vinhos Festival. 

Informações: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

 

Ilhabela 

O cronograma de eventos de Ilhabela tem por objetivo impulsionar a indústria do 

turismo na cidade e conta com programações culturais, religiosas, gastronômicas, 

musicais e esportistas que seguem até o mês de dezembro. 

A Secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, reforça a 

importância dos eventos para a cidade: “Ilhabela possui uma grande diversidade 

de atrativos, que aliados aos nossos eventos contribuem para reduzir a 

sazonalidade e aquecer a economia. Agora no outono, por exemplo, devido ao 

clima ameno, é a melhor época para fazer trilhas, também é o momento ideal para 

observar aves e é quando inicia a temporada de observação de baleias e golfinhos. 

A possibilidade de vivenciar estas experiências e curtir nossos eventos culturais, 

gastronômicos e esportivos são ótimos motivos para visitar Ilhabela muitas vezes 

ao ano”. 

Nos próximos meses, os destaques ficam por conta da Semana da Cultura Caiçara, 

de 13 a 15 de maio, do Carnaval fora de época, de 20 a 22 de maio, e do Ilhabela 

in Jazz, nos finais de semana de 3 a 5 e 10 a 12 de junho. 

Informações: www.ilhabela.sp.gov.br 

 

São Sebastião 

“Visando atrair turistas durante a baixa temporada aqui em São Sebastião, 

realizaremos alguns eventos para movimentar a cidade, impulsionando o turismo 

local e aquecendo o setor comercial, como os meios de hospedagem e 

estabelecimentos. Vamos garantir atrações além das praias, já que estaremos no 

período de baixa sazonalidade, oferecendo entretenimento de qualidade, sempre 

com responsabilidade e o carinho que o sebastianense e os visitantes merecem”, 

afirma a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo. 

http://www.bertioga.sp.gov.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://www.ilhabela.sp.gov.br/


 

 
 

A cidade vai contar com eventos como o Festival Todas as Danças, nos dias 12, 13, 

14, e 15 de maio, na Praça de Eventos da Rua da Praia, e o Encontro de 

Motocicletas Clássicas e Custom, nos dias 3 e 4 de junho, em Boiçucanga. 

Informações: http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ 

 

Ubatuba 

Em Ubatuba, os eventos de outono estão direcionados à cultura caiçara, como a 

Corrida de Canoas, dia 12 de junho, a Festa do Juçara, de 9 a 12 de junho no 

Ubatumirim, e a Festa de São Pedro, de 24 a 29 de junho; assim como ações 

voltadas ao meio ambiente, como o Festival da Mata Atlântica, de 23 de maio a 10 

de junho. 

“Somos um destino turístico que cada vez mais tem a consciência que as culturas 

das comunidades tradicionais e a natureza são os valores mais importantes que 

podemos oferecer ao turista. O município de Ubatuba, que possui a maior porção 

preservada da Mata Atlântica, apresenta nos meses de outono atrações 

relacionadas ao turismo sustentável e comunidades tradicionais que preservam 

sua cultura e o equilíbrio ambiental”, acrescenta o secretário de Turismo de 

Ubatuba, Alessandro Morau. 

Informações: https://www.ubatuba.sp.gov.br/ 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece acesse: 

https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/
https://www.ubatuba.sp.gov.br/
https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias


 

 
 

Clipping de Notícias: 16/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: AB Notícia News 

 

Cidades do Litoral Norte de SP movimentam outono com eventos 

culturais e esportivos 

 

As cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – estão apostando em 

programações de eventos culturais, esportivos e religiosos para escapar da 

sazonalidade durante o ano inteiro. 

 

E, neste período de outono, quando as temperaturas começam a baixar e os 

turistas buscam outras opções além do sol e praia, a Região Turística passa a 

oferecer, além de seus atrativos históricos, de ecoturismo e aventura, uma série de 

atividades para todos os perfis de viajantes. 

 

A seguir, o consórcio turístico apresenta os principais destaques cidade a cidade 

para curtir o Litoral Norte nos meses de maio e junho. Confira: 

 

Bertioga 

 

Bertioga recebe, já neste domingo (15), a 4ª etapa do Circuito Paulista de 

Travessias Aquáticas, e vai realizar, a partir do dia 18, uma série de shows e 

apresentações culturais em homenagem aos 31 anos de emancipação da cidade. 



 

 
 

Entre os destaques estão os cantores Zé Felipe e Pedro Sampaio. 

 

No próximo mês, a cidade retoma as tradições juninas com o “São João na Praia”, 

entre os dias 15 e 25. O evento vai contar com shows de Paula Fernandes, Zé 

Ramalho e Barões da Pisadinha, entre outros. 

 

Informações: http://www.bertioga.sp.gov.br/ 

 

Caraguatatuba 

 

“Estamos trabalhando também com outras frentes, com eventos esportivos e 

culturais no decorrer do ano, para movimentar a economia. Embora a gente saiba 

que o movimento não tenha tido queda significativa na cidade”, reforça a secretária 

de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis. 

 

Nos meses outonais, a cidade vai realizar atividades como o Festival de Pesca, a 

exposição de carros antigos e o Jazz & Vinhos Festival. 

 

Informações: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

 

Ilhabela 

 

O cronograma de eventos de Ilhabela tem por objetivo impulsionar a indústria do 

turismo na cidade e conta com programações culturais, religiosas, gastronômicas, 

musicais e esportistas que seguem até o mês de dezembro. 

 

A Secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, reforça a 

importância dos eventos para a cidade: “Ilhabela possui uma grande diversidade 

de atrativos, que aliados aos nossos eventos contribuem para reduzir a 

sazonalidade e aquecer a economia. Agora no outono, por exemplo, devido ao 

clima ameno, é a melhor época para fazer trilhas, também é o momento ideal para 

observar aves e é quando inicia a temporada de observação de baleias e golfinhos. 

A possibilidade de vivenciar estas experiências e curtir nossos eventos culturais, 

gastronômicos e esportivos são ótimos motivos para visitar Ilhabela muitas vezes 

ao ano”. 

 

Nos próximos meses, os destaques ficam por conta da Semana da Cultura Caiçara, 

de 13 a 15 de maio, do Carnaval fora de época, de 20 a 22 de maio, e do Ilhabela 

in Jazz, nos finais de semana de 3 a 5 e 10 a 12 de junho. 

 

Informações: www.ilhabela.sp.gov.br   

 

http://www.bertioga.sp.gov.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://www.ilhabela.sp.gov.br/


 

 
 

São Sebastião 

 

“Visando atrair turistas durante a baixa temporada aqui em São Sebastião, 

realizaremos alguns eventos para movimentar a cidade, impulsionando o turismo 

local e aquecendo o setor comercial, como os meios de hospedagem e 

estabelecimentos. Vamos garantir atrações além das praias, já que estaremos no 

período de baixa sazonalidade, oferecendo entretenimento de qualidade, sempre 

com responsabilidade e o carinho que o sebastianense e os visitantes merecem”, 

afirma a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo. 

 

A cidade vai contar com eventos como o Festival Todas as Danças, nos dias 12, 13, 

14, e 15 de maio, na Praça de Eventos da Rua da Praia, e o Encontro de 

Motocicletas Clássicas e Custom, nos dias 3 e 4 de junho, em Boiçucanga. 

 

Informações: http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ 

 

Ubatuba 

 

Em Ubatuba, os eventos de outono estão direcionados à cultura caiçara, como a 

Corrida de Canoas, dia 12 de junho, a Festa do Juçara, de 9 a 12 de junho no 

Ubatumirim, e a Festa de São Pedro, de 24 a 29 de junho; assim como ações 

voltadas ao meio ambiente, como o Festival da Mata Atlântica, de 23 de maio a 10 

de junho. 

 

“Somos um destino turístico que cada vez mais tem a consciência que as culturas 

das comunidades tradicionais e a natureza são os valores mais importantes que 

podemos oferecer ao turista. O município de Ubatuba, que possui a maior porção 

preservada da Mata Atlântica, apresenta nos meses de outono atrações 

relacionadas ao turismo sustentável e comunidades tradicionais que preservam 

sua cultura e o equilíbrio ambiental”, acrescenta o secretário de Turismo de 

Ubatuba, Alessandro Morau. 

 

Informações: https://www.ubatuba.sp.gov.br/ 

 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece acesse: 

https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

 

 

 

 

 

 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/
https://www.ubatuba.sp.gov.br/
https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias
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5 cidades do Litoral Norte de SP agitam outono com eventos culturais 

e esportivos 

 

As cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – estão apostando em 

programações de eventos culturais, esportivos e religiosos para escapar da 

sazonalidade durante o ano inteiro. 

E, neste período de outono, quando as temperaturas começam a baixar e os 

turistas buscam outras opções além do sol e praia, a Região Turística passa a 

oferecer, além de seus atrativos históricos, de ecoturismo e aventura, uma série de 

atividades para todos os perfis de viajantes. 

A seguir, o consórcio turístico apresenta os principais destaques cidade a cidade 

para curtir o Litoral Norte nos meses de maio e junho. Confira: 

 

Bertioga 

Bertioga recebe, já neste domingo (15), a 4ª etapa do Circuito Paulista de 

Travessias Aquáticas, e vai realizar, a partir do dia 18, uma série de shows e 

apresentações culturais em homenagem aos 31 anos de emancipação da cidade. 

Entre os destaques estão os cantores Zé Felipe e Pedro Sampaio. 



 

 
 

No próximo mês, a cidade retoma as tradições juninas com o “São João na Praia”, 

entre os dias 15 e 25. O evento vai contar com shows de Paula Fernandes, Zé 

Ramalho e Barões da Pisadinha, entre outros. 

Informações: http://www.bertioga.sp.gov.br/ 

 

Caraguatatuba 

“Estamos trabalhando também com outras frentes, com eventos esportivos e 

culturais no decorrer do ano, para movimentar a economia. Embora a gente saiba 

que o movimento não tenha tido queda significativa na cidade”, reforça a secretária 

de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis. 

Nos meses outonais, a cidade vai realizar atividades como o Festival de Pesca, a 

exposição de carros antigos e o Jazz & Vinhos Festival. 

Informações: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

 

Ilhabela 

O cronograma de eventos de Ilhabela tem por objetivo impulsionar a indústria do 

turismo na cidade e conta com programações culturais, religiosas, gastronômicas, 

musicais e esportistas que seguem até o mês de dezembro. 

A Secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, reforça a 

importância dos eventos para a cidade: “Ilhabela possui uma grande diversidade 

de atrativos, que aliados aos nossos eventos contribuem para reduzir a 

sazonalidade e aquecer a economia. Agora no outono, por exemplo, devido ao 

clima ameno, é a melhor época para fazer trilhas, também é o momento ideal para 

observar aves e é quando inicia a temporada de observação de baleias e golfinhos. 

A possibilidade de vivenciar estas experiências e curtir nossos eventos culturais, 

gastronômicos e esportivos são ótimos motivos para visitar Ilhabela muitas vezes 

ao ano”. 

Nos próximos meses, os destaques ficam por conta da Semana da Cultura Caiçara, 

de 13 a 15 de maio, do Carnaval fora de época, de 20 a 22 de maio, e do Ilhabela 

in Jazz, nos finais de semana de 3 a 5 e 10 a 12 de junho. 

Informações: www.ilhabela.sp.gov.br 

 

São Sebastião 

“Visando atrair turistas durante a baixa temporada aqui em São Sebastião, 

realizaremos alguns eventos para movimentar a cidade, impulsionando o turismo 

local e aquecendo o setor comercial, como os meios de hospedagem e 

estabelecimentos. Vamos garantir atrações além das praias, já que estaremos no 

período de baixa sazonalidade, oferecendo entretenimento de qualidade, sempre 

http://www.bertioga.sp.gov.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://www.ilhabela.sp.gov.br/


 

 
 

com responsabilidade e o carinho que o sebastianense e os visitantes merecem”, 

afirma a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo. 

A cidade vai contar com eventos como o Festival Todas as Danças, nos dias 12, 13, 

14, e 15 de maio, na Praça de Eventos da Rua da Praia, e o Encontro de 

Motocicletas Clássicas e Custom, nos dias 3 e 4 de junho, em Boiçucanga. 

Informações: http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ 

 

Ubatuba 

Em Ubatuba, os eventos de outono estão direcionados à cultura caiçara, como a 

Corrida de Canoas, dia 12 de junho, a Festa do Juçara, de 9 a 12 de junho no 

Ubatumirim, e a Festa de São Pedro, de 24 a 29 de junho; assim como ações 

voltadas ao meio ambiente, como o Festival da Mata Atlântica, de 23 de maio a 10 

de junho. 

“Somos um destino turístico que cada vez mais tem a consciência que as culturas 

das comunidades tradicionais e a natureza são os valores mais importantes que 

podemos oferecer ao turista. O município de Ubatuba, que possui a maior porção 

preservada da Mata Atlântica, apresenta nos meses de outono atrações 

relacionadas ao turismo sustentável e comunidades tradicionais que preservam 

sua cultura e o equilíbrio ambiental”, acrescenta o secretário de Turismo de 

Ubatuba, Alessandro Morau. 

Informações: https://www.ubatuba.sp.gov.br/ 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece acesse: 

https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 
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Litoral Norte de SP movimenta temporada de outono com eventos 

 

As cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – estão apostando em 

programações de eventos culturais, esportivos e religiosos para escapar da 

sazonalidade durante o ano inteiro. 

E, neste período de outono, quando as temperaturas começam a baixar e os 

turistas buscam outras opções além do sol e praia, a Região Turística passa a 

oferecer, além de seus atrativos históricos, de ecoturismo e aventura, uma série de 

atividades para todos os perfis de viajantes. 

A seguir, o consórcio turístico apresenta os principais destaques cidade a cidade 

para curtir o Litoral Norte nos meses de maio e junho. Confira: 

 

Bertioga 

Bertioga recebe, já neste domingo (15), a 4ª etapa do Circuito Paulista de 

Travessias Aquáticas, e vai realizar, a partir do dia 18, uma série de shows e 

apresentações culturais em homenagem aos 31 anos de emancipação da cidade. 

Entre os destaques estão os cantores Zé Felipe e Pedro Sampaio. 

No próximo mês, a cidade retoma as tradições juninas com o “São João na Praia”, 

entre os dias 15 e 25. O evento vai contar com shows de Paula Fernandes, Zé 

Ramalho e Barões da Pisadinha, entre outros. 



 

 
 

Informações: http://www.bertioga.sp.gov.br/ 

 

Caraguatatuba 

“Estamos trabalhando também com outras frentes, com eventos esportivos e 

culturais no decorrer do ano, para movimentar a economia. Embora a gente saiba 

que o movimento não tenha tido queda significativa na cidade”, reforça a secretária 

de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis. 

Nos meses outonais, a cidade vai realizar atividades como o Festival de Pesca, a 

exposição de carros antigos e o Jazz & Vinhos Festival. 

Informações: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

 

Ilhabela 

O cronograma de eventos de Ilhabela tem por objetivo impulsionar a indústria do 

turismo na cidade e conta com programações culturais, religiosas, gastronômicas, 

musicais e esportistas que seguem até o mês de dezembro. 

A Secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, reforça a 

importância dos eventos para a cidade: “Ilhabela possui uma grande diversidade 

de atrativos, que aliados aos nossos eventos contribuem para reduzir a 

sazonalidade e aquecer a economia. Agora no outono, por exemplo, devido ao 

clima ameno, é a melhor época para fazer trilhas, também é o momento ideal para 

observar aves e é quando inicia a temporada de observação de baleias e golfinhos. 

A possibilidade de vivenciar estas experiências e curtir nossos eventos culturais, 

gastronômicos e esportivos são ótimos motivos para visitar Ilhabela muitas vezes 

ao ano”. 

Nos próximos meses, os destaques ficam por conta da Semana da Cultura Caiçara, 

de 13 a 15 de maio, do Carnaval fora de época, de 20 a 22 de maio, e do Ilhabela 

in Jazz, nos finais de semana de 3 a 5 e 10 a 12 de junho. 

Informações: www.ilhabela.sp.gov.br 

 

São Sebastião 

“Visando atrair turistas durante a baixa temporada aqui em São Sebastião, 

realizaremos alguns eventos para movimentar a cidade, impulsionando o turismo 

local e aquecendo o setor comercial, como os meios de hospedagem e 

estabelecimentos. Vamos garantir atrações além das praias, já que estaremos no 

período de baixa sazonalidade, oferecendo entretenimento de qualidade, sempre 

com responsabilidade e o carinho que o sebastianense e os visitantes merecem”, 

afirma a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo. 

http://www.bertioga.sp.gov.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://www.ilhabela.sp.gov.br/


 

 
 

A cidade vai contar com eventos como o Festival Todas as Danças, nos dias 12, 13, 

14, e 15 de maio, na Praça de Eventos da Rua da Praia, e o Encontro de 

Motocicletas Clássicas e Custom, nos dias 3 e 4 de junho, em Boiçucanga. 

Informações: http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ 

 

Ubatuba 

Em Ubatuba, os eventos de outono estão direcionados à cultura caiçara, como a 

Corrida de Canoas, dia 12 de junho, a Festa do Juçara, de 9 a 12 de junho no 

Ubatumirim, e a Festa de São Pedro, de 24 a 29 de junho; assim como ações 

voltadas ao meio ambiente, como o Festival da Mata Atlântica, de 23 de maio a 10 

de junho. 

“Somos um destino turístico que cada vez mais tem a consciência que as culturas 

das comunidades tradicionais e a natureza são os valores mais importantes que 

podemos oferecer ao turista. O município de Ubatuba, que possui a maior porção 

preservada da Mata Atlântica, apresenta nos meses de outono atrações 

relacionadas ao turismo sustentável e comunidades tradicionais que preservam 

sua cultura e o equilíbrio ambiental”, acrescenta o secretário de Turismo de 

Ubatuba, Alessandro Morau. 

Informações: https://www.ubatuba.sp.gov.br/ 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece acesse: 

https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 
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Cidades do Litoral Norte de SP movimentam outono com eventos 

culturais e esportivos 

 

As cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – estão apostando em 

programações de eventos culturais, esportivos e religiosos para escapar da 

sazonalidade durante o ano inteiro. 

 

E, neste período de outono, quando as temperaturas começam a baixar e os 

turistas buscam outras opções além do sol e praia, a Região Turística passa a 

oferecer, além de seus atrativos históricos, de ecoturismo e aventura, uma série de 

atividades para todos os perfis de viajantes. 

 

A seguir, o consórcio turístico apresenta os principais destaques cidade a cidade 

para curtir o Litoral Norte nos meses de maio e junho. Confira: 

 

Bertioga 

 

Bertioga recebe, já neste domingo (15), a 4ª etapa do Circuito Paulista de 

Travessias Aquáticas, e vai realizar, a partir do dia 18, uma série de shows e 

apresentações culturais em homenagem aos 31 anos de emancipação da cidade. 



 

 
 

Entre os destaques estão os cantores Zé Felipe e Pedro Sampaio. 

 

No próximo mês, a cidade retoma as tradições juninas com o “São João na Praia”, 

entre os dias 15 e 25. O evento vai contar com shows de Paula Fernandes, Zé 

Ramalho e Barões da Pisadinha, entre outros. 

 

Informações: http://www.bertioga.sp.gov.br/ 

 

Caraguatatuba 

 

“Estamos trabalhando também com outras frentes, com eventos esportivos e 

culturais no decorrer do ano, para movimentar a economia. Embora a gente saiba 

que o movimento não tenha tido queda significativa na cidade”, reforça a secretária 

de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis. 

 

Nos meses outonais, a cidade vai realizar atividades como o Festival de Pesca, a 

exposição de carros antigos e o Jazz & Vinhos Festival. 

 

Informações: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

 

Ilhabela 

 

O cronograma de eventos de Ilhabela tem por objetivo impulsionar a indústria do 

turismo na cidade e conta com programações culturais, religiosas, gastronômicas, 

musicais e esportistas que seguem até o mês de dezembro. 

 

A Secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, reforça a 

importância dos eventos para a cidade: “Ilhabela possui uma grande diversidade 

de atrativos, que aliados aos nossos eventos contribuem para reduzir a 

sazonalidade e aquecer a economia. Agora no outono, por exemplo, devido ao 

clima ameno, é a melhor época para fazer trilhas, também é o momento ideal para 

observar aves e é quando inicia a temporada de observação de baleias e golfinhos. 

A possibilidade de vivenciar estas experiências e curtir nossos eventos culturais, 

gastronômicos e esportivos são ótimos motivos para visitar Ilhabela muitas vezes 

ao ano”. 

 

Nos próximos meses, os destaques ficam por conta da Semana da Cultura Caiçara, 

de 13 a 15 de maio, do Carnaval fora de época, de 20 a 22 de maio, e do Ilhabela 

in Jazz, nos finais de semana de 3 a 5 e 10 a 12 de junho. 

 

Informações: www.ilhabela.sp.gov.br   

http://www.bertioga.sp.gov.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://www.ilhabela.sp.gov.br/


 

 
 

 

São Sebastião 

 

“Visando atrair turistas durante a baixa temporada aqui em São Sebastião, 

realizaremos alguns eventos para movimentar a cidade, impulsionando o turismo 

local e aquecendo o setor comercial, como os meios de hospedagem e 

estabelecimentos. Vamos garantir atrações além das praias, já que estaremos no 

período de baixa sazonalidade, oferecendo entretenimento de qualidade, sempre 

com responsabilidade e o carinho que o sebastianense e os visitantes merecem”, 

afirma a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo. 

 

A cidade vai contar com eventos como o Festival Todas as Danças, nos dias 12, 13, 

14, e 15 de maio, na Praça de Eventos da Rua da Praia, e o Encontro de 

Motocicletas Clássicas e Custom, nos dias 3 e 4 de junho, em Boiçucanga. 

 

Informações: http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ 

 

Ubatuba 

 

Em Ubatuba, os eventos de outono estão direcionados à cultura caiçara, como a 

Corrida de Canoas, dia 12 de junho, a Festa do Juçara, de 9 a 12 de junho no 

Ubatumirim, e a Festa de São Pedro, de 24 a 29 de junho; assim como ações 

voltadas ao meio ambiente, como o Festival da Mata Atlântica, de 23 de maio a 10 

de junho. 

 

“Somos um destino turístico que cada vez mais tem a consciência que as culturas 

das comunidades tradicionais e a natureza são os valores mais importantes que 

podemos oferecer ao turista. O município de Ubatuba, que possui a maior porção 

preservada da Mata Atlântica, apresenta nos meses de outono atrações 

relacionadas ao turismo sustentável e comunidades tradicionais que preservam 

sua cultura e o equilíbrio ambiental”, acrescenta o secretário de Turismo de 

Ubatuba, Alessandro Morau. 

 

Informações: https://www.ubatuba.sp.gov.br/ 

 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece acesse: 

https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 
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Cidades do Litoral Norte de SP movimentam outono com eventos 

culturais e esportivos 

 

As cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – estão apostando em 

programações de eventos culturais, esportivos e religiosos para escapar da 

sazonalidade durante o ano inteiro. 

E, neste período de outono, quando as temperaturas começam a baixar e os 

turistas buscam outras opções além do sol e praia, a Região Turística passa a 

oferecer, além de seus atrativos históricos, de ecoturismo e aventura, uma série de 

atividades para todos os perfis de viajantes. 

A seguir, o consórcio turístico apresenta os principais destaques cidade a cidade 

para curtir o Litoral Norte nos meses de maio e junho. Confira: 

Bertioga 

Bertioga recebe, já neste domingo (15), a 4ª etapa do Circuito Paulista de 

Travessias Aquáticas, e vai realizar, a partir do dia 18, uma série de shows e 

apresentações culturais em homenagem aos 31 anos de emancipação da cidade. 

Entre os destaques estão os cantores Zé Felipe e Pedro Sampaio. 

No próximo mês, a cidade retoma as tradições juninas com o “São João na Praia”, 

entre os dias 15 e 25. O evento vai contar com shows de Paula Fernandes, Zé 

Ramalho e Barões da Pisadinha, entre outros. 



 

 
 

Informações: http://www.bertioga.sp.gov.br/ 

Caraguatatuba 

“Estamos trabalhando também com outras frentes, com eventos esportivos e 

culturais no decorrer do ano, para movimentar a economia. Embora a gente saiba 

que o movimento não tenha tido queda significativa na cidade”, reforça a secretária 

de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis. 

Nos meses outonais, a cidade vai realizar atividades como o Festival de Pesca, a 

exposição de carros antigos e o Jazz & Vinhos Festival. 

Informações: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

Ilhabela 

O cronograma de eventos de Ilhabela tem por objetivo impulsionar a indústria do 

turismo na cidade e conta com programações culturais, religiosas, gastronômicas, 

musicais e esportistas que seguem até o mês de dezembro. 

A Secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, reforça a 

importância dos eventos para a cidade: “Ilhabela possui uma grande diversidade 

de atrativos, que aliados aos nossos eventos contribuem para reduzir a 

sazonalidade e aquecer a economia. Agora no outono, por exemplo, devido ao 

clima ameno, é a melhor época para fazer trilhas, também é o momento ideal para 

observar aves e é quando inicia a temporada de observação de baleias e golfinhos. 

A possibilidade de vivenciar estas experiências e curtir nossos eventos culturais, 

gastronômicos e esportivos são ótimos motivos para visitar Ilhabela muitas vezes 

ao ano”. 

Nos próximos meses, os destaques ficam por conta da Semana da Cultura Caiçara, 

de 13 a 15 de maio, do Carnaval fora de época, de 20 a 22 de maio, e do Ilhabela 

in Jazz, nos finais de semana de 3 a 5 e 10 a 12 de junho. 

Informações: www.ilhabela.sp.gov.br   

São Sebastião 

 “Visando atrair turistas durante a baixa temporada aqui em São Sebastião, 

realizaremos alguns eventos para movimentar a cidade, impulsionando o turismo 

local e aquecendo o setor comercial, como os meios de hospedagem e 

estabelecimentos. Vamos garantir atrações além das praias, já que estaremos no 

período de baixa sazonalidade, oferecendo entretenimento de qualidade, sempre 

com responsabilidade e o carinho que o sebastianense e os visitantes merecem”, 

afirma a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo. 

A cidade vai contar com eventos como o Festival Todas as Danças, nos dias 12, 13, 

14, e 15 de maio, na Praça de Eventos da Rua da Praia, e o Encontro de 

Motocicletas Clássicas e Custom, nos dias 3 e 4 de junho, em Boiçucanga. 

http://www.bertioga.sp.gov.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://www.ilhabela.sp.gov.br/


 

 
 

Informações: http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ 

Ubatuba 

Em Ubatuba, os eventos de outono estão direcionados à cultura caiçara, como a 

Corrida de Canoas, dia 12 de junho, a Festa do Juçara, de 9 a 12 de junho no 

Ubatumirim, e a Festa de São Pedro, de 24 a 29 de junho; assim como ações 

voltadas ao meio ambiente, como o Festival da Mata Atlântica, de 23 de maio a 10 

de junho. 

“Somos um destino turístico que cada vez mais tem a consciência que as culturas 

das comunidades tradicionais e a natureza são os valores mais importantes que 

podemos oferecer ao turista. O município de Ubatuba, que possui a maior porção 

preservada da Mata Atlântica, apresenta nos meses de outono atrações 

relacionadas ao turismo sustentável e comunidades tradicionais que preservam 

sua cultura e o equilíbrio ambiental”, acrescenta o secretário de Turismo de 

Ubatuba, Alessandro Morau. 

Informações: https://www.ubatuba.sp.gov.br/ 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece 

acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 
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Cidades do Litoral Norte de SP movimentam outono com eventos 

culturais e esportivos 

Com agenda recheada, as cinco integrantes do Circuito Litoral Norte esperam 

manter economia e turismo aquecidos na região 

 

As cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – estão apostando em 

programações de eventos culturais, esportivos e religiosos para escapar da 

sazonalidade durante o ano inteiro. 

E, neste período de outono, quando as temperaturas começam a baixar e os 

turistas buscam outras opções além do sol e praia, a Região Turística passa a 

oferecer, além de seus atrativos históricos, de ecoturismo e aventura, uma série de 

atividades para todos os perfis de viajantes. 

A seguir, o consórcio turístico apresenta os principais destaques cidade a cidade 

para curtir o Litoral Norte nos meses de maio e junho. Confira: 

Bertioga 

Bertioga recebe, já neste domingo (15), a 4ª etapa do Circuito Paulista de 

Travessias Aquáticas, e vai realizar, a partir do dia 18, uma série de shows e 

apresentações culturais em homenagem aos 31 anos de emancipação da cidade. 

Entre os destaques estão os cantores Zé Felipe e Pedro Sampaio. 



 

 
 

No próximo mês, a cidade retoma as tradições juninas com o “São João na Praia”, 

entre os dias 15 e 25. O evento vai contar com shows de Paula Fernandes, Zé 

Ramalho e Barões da Pisadinha, entre outros. 

Informações: http://www.bertioga.sp.gov.br/ 

Caraguatatuba 

“Estamos trabalhando também com outras frentes, com eventos esportivos e 

culturais no decorrer do ano, para movimentar a economia. Embora a gente saiba 

que o movimento não tenha tido queda significativa na cidade”, reforça a secretária 

de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis. 

Nos meses outonais, a cidade vai realizar atividades como o Festival de Pesca, a 

exposição de carros antigos e o Jazz & Vinhos Festival. 

Informações: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

Ilhabela 

O cronograma de eventos de Ilhabela tem por objetivo impulsionar a indústria do 

turismo na cidade e conta com programações culturais, religiosas, gastronômicas, 

musicais e esportistas que seguem até o mês de dezembro. 

A Secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, reforça a 

importância dos eventos para a cidade: “Ilhabela possui uma grande diversidade 

de atrativos, que aliados aos nossos eventos contribuem para reduzir a 

sazonalidade e aquecer a economia. Agora no outono, por exemplo, devido ao 

clima ameno, é a melhor época para fazer trilhas, também é o momento ideal para 

observar aves e é quando inicia a temporada de observação de baleias e golfinhos. 

A possibilidade de vivenciar estas experiências e curtir nossos eventos culturais, 

gastronômicos e esportivos são ótimos motivos para visitar Ilhabela muitas vezes 

ao ano”. 

Nos próximos meses, os destaques ficam por conta da Semana da Cultura Caiçara, 

de 13 a 15 de maio, do Carnaval fora de época, de 20 a 22 de maio, e do Ilhabela 

in Jazz, nos finais de semana de 3 a 5 e 10 a 12 de junho. 

Informações: www.ilhabela.sp.gov.br   

São Sebastião 

 “Visando atrair turistas durante a baixa temporada aqui em São Sebastião, 

realizaremos alguns eventos para movimentar a cidade, impulsionando o turismo 

local e aquecendo o setor comercial, como os meios de hospedagem e 

estabelecimentos. Vamos garantir atrações além das praias, já que estaremos no 

período de baixa sazonalidade, oferecendo entretenimento de qualidade, sempre 

com responsabilidade e o carinho que o sebastianense e os visitantes merecem”, 

afirma a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo. 

http://www.bertioga.sp.gov.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://www.ilhabela.sp.gov.br/


 

 
 

A cidade vai contar com eventos como o Festival Todas as Danças, nos dias 12, 13, 

14, e 15 de maio, na Praça de Eventos da Rua da Praia, e o Encontro de 

Motocicletas Clássicas e Custom, nos dias 3 e 4 de junho, em Boiçucanga. 

Informações: http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ 

Ubatuba 

Em Ubatuba, os eventos de outono estão direcionados à cultura caiçara, como a 

Corrida de Canoas, dia 12 de junho, a Festa do Juçara, de 9 a 12 de junho no 

Ubatumirim, e a Festa de São Pedro, de 24 a 29 de junho; assim como ações 

voltadas ao meio ambiente, como o Festival da Mata Atlântica, de 23 de maio a 10 

de junho. 

“Somos um destino turístico que cada vez mais tem a consciência que as culturas 

das comunidades tradicionais e a natureza são os valores mais importantes que 

podemos oferecer ao turista. O município de Ubatuba, que possui a maior porção 

preservada da Mata Atlântica, apresenta nos meses de outono atrações 

relacionadas ao turismo sustentável e comunidades tradicionais que preservam 

sua cultura e o equilíbrio ambiental”, acrescenta o secretário de Turismo de 

Ubatuba, Alessandro Morau. 

Informações: https://www.ubatuba.sp.gov.br/ 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece 

acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 
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Cidades do Litoral Norte de SP movimentam outono com eventos 

culturais e esportivos 

 

As cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – estão apostando em 

programações de eventos culturais, esportivos e religiosos para escapar da 

sazonalidade durante o ano inteiro. 

 

E, neste período de outono, quando as temperaturas começam a baixar e os 

turistas buscam outras opções além do sol e praia, a Região Turística passa a 

oferecer, além de seus atrativos históricos, de ecoturismo e aventura, uma série de 

atividades para todos os perfis de viajantes. 

 

A seguir, o consórcio turístico apresenta os principais destaques cidade a cidade 

para curtir o Litoral Norte nos meses de maio e junho. Confira: 

 

Bertioga 

 

Bertioga recebe, já neste domingo (15), a 4ª etapa do Circuito Paulista de 

Travessias Aquáticas, e vai realizar, a partir do dia 18, uma série de shows e 

apresentações culturais em homenagem aos 31 anos de emancipação da cidade. 



 

 
 

Entre os destaques estão os cantores Zé Felipe e Pedro Sampaio. 

 

No próximo mês, a cidade retoma as tradições juninas com o “São João na Praia”, 

entre os dias 15 e 25. O evento vai contar com shows de Paula Fernandes, Zé 

Ramalho e Barões da Pisadinha, entre outros. 

 

Informações: http://www.bertioga.sp.gov.br/ 

 

Caraguatatuba 

 

“Estamos trabalhando também com outras frentes, com eventos esportivos e 

culturais no decorrer do ano, para movimentar a economia. Embora a gente saiba 

que o movimento não tenha tido queda significativa na cidade”, reforça a secretária 

de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis. 

 

Nos meses outonais, a cidade vai realizar atividades como o Festival de Pesca, a 

exposição de carros antigos e o Jazz & Vinhos Festival. 

 

Informações: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

 

Ilhabela 

 

O cronograma de eventos de Ilhabela tem por objetivo impulsionar a indústria do 

turismo na cidade e conta com programações culturais, religiosas, gastronômicas, 

musicais e esportistas que seguem até o mês de dezembro. 

 

A Secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, reforça a 

importância dos eventos para a cidade: “Ilhabela possui uma grande diversidade 

de atrativos, que aliados aos nossos eventos contribuem para reduzir a 

sazonalidade e aquecer a economia. Agora no outono, por exemplo, devido ao 

clima ameno, é a melhor época para fazer trilhas, também é o momento ideal para 

observar aves e é quando inicia a temporada de observação de baleias e golfinhos. 

A possibilidade de vivenciar estas experiências e curtir nossos eventos culturais, 

gastronômicos e esportivos são ótimos motivos para visitar Ilhabela muitas vezes 

ao ano”. 

 

Nos próximos meses, os destaques ficam por conta da Semana da Cultura Caiçara, 

de 13 a 15 de maio, do Carnaval fora de época, de 20 a 22 de maio, e do Ilhabela 

in Jazz, nos finais de semana de 3 a 5 e 10 a 12 de junho. 

 

Informações: www.ilhabela.sp.gov.br   

 

http://www.bertioga.sp.gov.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://www.ilhabela.sp.gov.br/


 

 
 

São Sebastião 

 

“Visando atrair turistas durante a baixa temporada aqui em São Sebastião, 

realizaremos alguns eventos para movimentar a cidade, impulsionando o turismo 

local e aquecendo o setor comercial, como os meios de hospedagem e 

estabelecimentos. Vamos garantir atrações além das praias, já que estaremos no 

período de baixa sazonalidade, oferecendo entretenimento de qualidade, sempre 

com responsabilidade e o carinho que o sebastianense e os visitantes merecem”, 

afirma a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo. 

 

A cidade vai contar com eventos como o Festival Todas as Danças, nos dias 12, 13, 

14, e 15 de maio, na Praça de Eventos da Rua da Praia, e o Encontro de 

Motocicletas Clássicas e Custom, nos dias 3 e 4 de junho, em Boiçucanga. 

 

Informações: http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ 

 

Ubatuba 

 

Em Ubatuba, os eventos de outono estão direcionados à cultura caiçara, como a 

Corrida de Canoas, dia 12 de junho, a Festa do Juçara, de 9 a 12 de junho no 

Ubatumirim, e a Festa de São Pedro, de 24 a 29 de junho; assim como ações 

voltadas ao meio ambiente, como o Festival da Mata Atlântica, de 23 de maio a 10 

de junho. 

 

“Somos um destino turístico que cada vez mais tem a consciência que as culturas 

das comunidades tradicionais e a natureza são os valores mais importantes que 

podemos oferecer ao turista. O município de Ubatuba, que possui a maior porção 

preservada da Mata Atlântica, apresenta nos meses de outono atrações 

relacionadas ao turismo sustentável e comunidades tradicionais que preservam 

sua cultura e o equilíbrio ambiental”, acrescenta o secretário de Turismo de 

Ubatuba, Alessandro Morau. 

 

Informações: https://www.ubatuba.sp.gov.br/ 

 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece acesse: 

https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

 

 

 

 

 

 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/
https://www.ubatuba.sp.gov.br/
https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias
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Cidades do Litoral Norte de SP agitam outono com eventos culturais e 

esportivos 

 

As cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – estão apostando em 

programações de eventos culturais, esportivos e religiosos para sair da 

sazonalidade durante o ano inteiro. 

E, neste período de outono, quando as temperaturas começam a baixar e os 

turistas buscam outras opções além do sol e praia, a Região Turística passa a 

oferecer, além de seus atrativos históricos, bem como ecoturismo e aventura, uma 

série de atividades para todos os perfis de viajantes. 

Confira abaixo os destaques da programação de cada cidade para aproveitar o 

Litoral Norte nos meses de maio e junho: 

Bertioga 

Bertioga recebe, recebeu neste domingo (15), a 4ª etapa do Circuito Paulista de 

Travessias Aquáticas, e realizará, a partir do dia 18, uma série de shows e 

apresentações culturais em homenagem aos 31 anos de emancipação da cidade. 

Entre os destaques estão os cantores Zé Felipe e Pedro Sampaio. 

Em junho, a cidade retoma as tradições juninas com o “São João na Praia”, entre 

os dias 15 e 25. O evento contará com shows de Paula Fernandes, Zé Ramalho e 

Barões da Pisadinha, entre outros. 

Informações: http://www.bertioga.sp.gov.br/ 

http://www.bertioga.sp.gov.br/


 

 
 

Caraguatatuba 

“Estamos trabalhando também com outras frentes, com eventos esportivos e 

culturais no decorrer do ano, para movimentar a economia. Embora a gente saiba 

que o movimento não tenha tido queda significativa na cidade”, reforça a secretária 

de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, em nota oficial enviada 

por e-mail à redação do DIÁRIO. 

Nos meses outonais, a cidade vai realizar atividades como o Festival de Pesca, 

além de exposição de carros antigos e o Jazz & Vinhos Festival. 

Informações: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

Ilhabela 

O cronograma de eventos de Ilhabela tem por objetivo impulsionar a indústria 

turística na cidade e conta com programações culturais, religiosas, gastronômicas, 

musicais e esportistas que seguem até o mês de dezembro. 

Luciane Leite, Secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, reforça a 

importância dos eventos para a cidade: “Ilhabela possui uma grande diversidade 

de atrativos, que aliados aos nossos eventos contribuem para reduzir a 

sazonalidade e aquecer a economia. Agora no outono, por exemplo, devido ao 

clima ameno, é a melhor época para fazer trilhas, também é o momento ideal para 

observar aves e é quando inicia a temporada de observação de baleias e golfinhos. 

A possibilidade de vivenciar estas experiências e curtir nossos eventos culturais, 

gastronômicos e esportivos são ótimos motivos para visitar Ilhabela muitas vezes 

ao ano”, afirmou em nota. 

Nos próximos meses, os destaques ficam por conta da Semana da Cultura Caiçara, 

de 13 a 15 de maio; do Carnaval fora de época, de 20 a 22 de maio; e do Ilhabela 

in Jazz, nos finais de semana de 3 a 5 e 10 a 12 de junho. 

Informações: www.ilhabela.sp.gov.br 

São Sebastião 

“Visando atrair turistas durante a baixa temporada aqui em São Sebastião, 

realizaremos alguns eventos para movimentar a cidade, impulsionando o turismo 

local e aquecendo o setor comercial, como os meios de hospedagem e 

estabelecimentos. Vamos garantir atrações além das praias, já que estaremos no 

período de baixa sazonalidade, oferecendo entretenimento de qualidade, sempre 

com responsabilidade e o carinho que o sebastianense e os visitantes merecem”, 

afirma a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo. 

A cidade contará com eventos como o Festival Todas as Danças, nos dias 12, 13, 

14, e 15 de maio, na Praça de Eventos da Rua da Praia; e o Encontro de 

Motocicletas Clássicas e Custom, nos dias 3 e 4 de junho, em Boiçucanga. 

Informações: http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://www.ilhabela.sp.gov.br/
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/


 

 
 

Ubatuba 

Em Ubatuba, os eventos de outono estão direcionados à cultura caiçara, como a 

Corrida de Canoas, dia 12 de junho, a Festa do Juçara, de 9 a 12 de junho no 

Ubatumirim, e a Festa de São Pedro, de 24 a 29 de junho; assim como ações 

voltadas ao meio ambiente, como o Festival da Mata Atlântica, de 23 de maio a 10 

de junho. 

“Somos um destino turístico que cada vez mais tem a consciência que as culturas 

das comunidades tradicionais e a natureza são os valores mais importantes que 

podemos oferecer ao turista. O município de Ubatuba, que possui a maior porção 

preservada da Mata Atlântica, apresenta nos meses de outono atrações 

relacionadas ao turismo sustentável e comunidades tradicionais que preservam 

sua cultura e o equilíbrio ambiental”, acrescenta o secretário de Turismo de 

Ubatuba, Alessandro Morau. 

Informações: https://www.ubatuba.sp.gov.br/ 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece, acesse o link.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ubatuba.sp.gov.br/
https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias


 

 
 

Clipping de Notícias: 16/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: R7 Brasil 

 

Cidades do Litoral Norte de SP movimentam outono com eventos 

culturais e esportivos 

 

As cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – estão apostando em 

programações de eventos culturais, esportivos e religiosos para escapar da 

sazonalidade durante o ano inteiro. 

E, neste período de outono, quando as temperaturas começam a baixar e os 

turistas buscam outras opções além do sol e praia, a Região Turística passa a 

oferecer, além de seus atrativos históricos, de ecoturismo e aventura, uma série de 

atividades para todos os perfis de viajantes. 

A seguir, o consórcio turístico apresenta os principais destaques cidade a cidade 

para curtir o Litoral Norte nos meses de maio e junho. Confira: 

Bertioga 

Bertioga recebe, já neste domingo (15), a 4ª etapa do Circuito Paulista de 

Travessias Aquáticas, e vai realizar, a partir do dia 18, uma série de shows e 

apresentações culturais em homenagem aos 31 anos de emancipação da cidade. 

Entre os destaques estão os cantores Zé Felipe e Pedro Sampaio. 

No próximo mês, a cidade retoma as tradições juninas com o “São João na Praia”, 

entre os dias 15 e 25. O evento vai contar com shows de Paula Fernandes, Zé 

Ramalho e Barões da Pisadinha, entre outros. 



 

 
 

Informações: http://www.bertioga.sp.gov.br/ 

Caraguatatuba 

“Estamos trabalhando também com outras frentes, com eventos esportivos e 

culturais no decorrer do ano, para movimentar a economia. Embora a gente saiba 

que o movimento não tenha tido queda significativa na cidade”, reforça a secretária 

de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis. 

Nos meses outonais, a cidade vai realizar atividades como o Festival de Pesca, a 

exposição de carros antigos e o Jazz & Vinhos Festival. 

Informações: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

Ilhabela 

O cronograma de eventos de Ilhabela tem por objetivo impulsionar a indústria do 

turismo na cidade e conta com programações culturais, religiosas, gastronômicas, 

musicais e esportistas que seguem até o mês de dezembro. 

A Secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, reforça a 

importância dos eventos para a cidade: “Ilhabela possui uma grande diversidade 

de atrativos, que aliados aos nossos eventos contribuem para reduzir a 

sazonalidade e aquecer a economia. Agora no outono, por exemplo, devido ao 

clima ameno, é a melhor época para fazer trilhas, também é o momento ideal para 

observar aves e é quando inicia a temporada de observação de baleias e golfinhos. 

A possibilidade de vivenciar estas experiências e curtir nossos eventos culturais, 

gastronômicos e esportivos são ótimos motivos para visitar Ilhabela muitas vezes 

ao ano”. 

Nos próximos meses, os destaques ficam por conta da Semana da Cultura Caiçara, 

de 13 a 15 de maio, do Carnaval fora de época, de 20 a 22 de maio, e do Ilhabela 

in Jazz, nos finais de semana de 3 a 5 e 10 a 12 de junho. 

Informações: www.ilhabela.sp.gov.br   

São Sebastião 

 “Visando atrair turistas durante a baixa temporada aqui em São Sebastião, 

realizaremos alguns eventos para movimentar a cidade, impulsionando o turismo 

local e aquecendo o setor comercial, como os meios de hospedagem e 

estabelecimentos. Vamos garantir atrações além das praias, já que estaremos no 

período de baixa sazonalidade, oferecendo entretenimento de qualidade, sempre 

com responsabilidade e o carinho que o sebastianense e os visitantes merecem”, 

afirma a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo. 

A cidade vai contar com eventos como o Festival Todas as Danças, nos dias 12, 13, 

14, e 15 de maio, na Praça de Eventos da Rua da Praia, e o Encontro de 

Motocicletas Clássicas e Custom, nos dias 3 e 4 de junho, em Boiçucanga. 



 

 
 

Informações: http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ 

Ubatuba 

Em Ubatuba, os eventos de outono estão direcionados à cultura caiçara, como a 

Corrida de Canoas, dia 12 de junho, a Festa do Juçara, de 9 a 12 de junho no 

Ubatumirim, e a Festa de São Pedro, de 24 a 29 de junho; assim como ações 

voltadas ao meio ambiente, como o Festival da Mata Atlântica, de 23 de maio a 10 

de junho. 

“Somos um destino turístico que cada vez mais tem a consciência que as culturas 

das comunidades tradicionais e a natureza são os valores mais importantes que 

podemos oferecer ao turista. O município de Ubatuba, que possui a maior porção 

preservada da Mata Atlântica, apresenta nos meses de outono atrações 

relacionadas ao turismo sustentável e comunidades tradicionais que preservam 

sua cultura e o equilíbrio ambiental”, acrescenta o secretário de Turismo de 

Ubatuba, Alessandro Morau. 

Informações: https://www.ubatuba.sp.gov.br/ 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece 

acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 
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Cidades do Litoral Norte de SP movimentam outono com eventos 

culturais e esportivos 

 

As cidades que compõem o Circuito Litoral Norte de São Paulo – Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – estão apostando em 

programações de eventos culturais, esportivos e religiosos para escapar da 

sazonalidade durante o ano inteiro. E, neste período de outono, quando as 

temperaturas começam a baixar e os turistas buscam outras opções além do sol e 

praia, a Região Turística passa a oferecer, além de seus atrativos históricos, de 

ecoturismo e aventura, uma série de atividades para todos os perfis de viajantes. A 

seguir, o consórcio turístico apresenta os principais destaques cidade a cidade para 

curtir o Litoral Norte nos meses de maio e junho. Confira: Bertioga Bertioga recebe, 

já neste domingo (15), a 4ª etapa do Circuito Paulista de Travessias Aquáticas, e 

vai realizar, a partir do dia 18, uma série de shows e apresentações culturais em 

homenagem aos 31 anos de emancipação da cidade. Entre os destaques estão os 

cantores Zé Felipe e Pedro Sampaio. No próximo mês, a cidade retoma as tradições 

juninas com o “São João na Praia”, entre os dias 15 e 25. O evento vai contar com 

shows de Paula Fernandes, Zé Ramalho e Barões da Pisadinha, entre outros. 

Informações: http://www.bertioga.sp.gov.br/ Caraguatatuba “Estamos trabalhando 

também com outras frentes, com eventos esportivos e culturais no decorrer do ano, 

para movimentar a economia. Embora a gente saiba que o movimento não tenha 

tido queda significativa na cidade”, reforça a secretária de Turismo de 

Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis.  



 

 
 

Nos meses outonais, a cidade vai realizar atividades como o Festival de Pesca, a 

exposição de carros antigos e o Jazz & Vinhos Festival. Informações: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ Ilhabela  

O cronograma de eventos de Ilhabela tem por objetivo impulsionar a indústria do 

turismo na cidade e conta com programações culturais, religiosas, gastronômicas, 

musicais e esportistas que seguem até o mês de dezembro. A Secretária de 

Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, reforça a importância dos 

eventos para a cidade: “Ilhabela possui uma grande diversidade de atrativos, que 

aliados aos nossos eventos contribuem para reduzir a sazonalidade e aquecer a 

economia. Agora no outono, por exemplo, devido ao clima ameno, é a melhor época 

para fazer trilhas, também é o momento ideal para observar aves e é quando inicia 

a temporada de observação de baleias e golfinhos. A possibilidade de vivenciar 

estas experiências e curtir nossos eventos culturais, gastronômicos e esportivos 

são ótimos motivos para visitar Ilhabela muitas vezes ao ano”. Nos próximos 

meses, os destaques ficam por conta da Semana da Cultura Caiçara, de 13 a 15 de 

maio, do Carnaval fora de época, de 20 a 22 de maio, e do Ilhabela in Jazz, nos 

finais de semana de 3 a 5 e 10 a 12 de junho. Informações: www.ilhabela.sp.gov.br 

São Sebastião “Visando atrair turistas durante a baixa temporada aqui em São 

Sebastião, realizaremos alguns eventos para movimentar a cidade, impulsionando 

o turismo local e aquecendo o setor comercial, como os meios de hospedagem e 

estabelecimentos. Vamos garantir atrações além das praias, já que estaremos no 

período de baixa sazonalidade, oferecendo entretenimento de qualidade, sempre 

com responsabilidade e o carinho que o sebastianense e os visitantes merecem”, 

afirma a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo. A cidade 

vai contar com eventos como o Festival Todas as Danças, nos dias 12, 13, 14, e 15 

de maio, na Praça de Eventos da Rua da Praia, e o Encontro de Motocicletas 

Clássicas e Custom, nos dias 3 e 4 de junho, em Boiçucanga. Informações: 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/ Ubatuba Em Ubatuba, os eventos de outono 

estão direcionados à cultura caiçara, como a Corrida de Canoas, dia 12 de junho, a 

Festa do Juçara, de 9 a 12 de junho no Ubatumirim, e a Festa de São Pedro, de 24 

a 29 de junho; assim como ações voltadas ao meio ambiente, como o Festival da 

Mata Atlântica, de 23 de maio a 10 de junho. “Somos um destino turístico que 

cada vez mais tem a consciência que as culturas das comunidades tradicionais e a 

natureza são os valores mais importantes que podemos oferecer ao turista. O 

município de Ubatuba, que possui a maior porção preservada da Mata Atlântica, 

apresenta nos meses de outono atrações relacionadas ao turismo sustentável e 

comunidades tradicionais que preservam sua cultura e o equilíbrio ambiental”, 

acrescenta o secretário de Turismo de Ubatuba, Alessandro Morau. Informações: 

https://www.ubatuba.sp.gov.br/ Para conhecer todas as experiências que o Litoral 

Norte oferece acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 
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