
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Terça e Quarta-Feira, 17 e 18 de Maio de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Em parceria com o Senai, Caraguá abre inscrições para Curso de Manutenção 

Predial 

 

Caraguatatuba 

Dia da Reciclagem: Lixo na natureza ainda é um problema no Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Claudio Rocha vence Arena Freestyle em Caraguatatuba 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

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

greve a partir de sexta 

 

Caraguatatuba 

Aguilar Junior faz entrega da iluminação de led da orla da Prainha 

 

Caraguatatuba 

Federação Paulista de Pesca doa 140kg de alimentos a instituições sociais após 

campeonato em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Saúde de Caraguá inicia vacinação contra a gripe para novos grupos 

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos no sábado 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Mais de 1,3 mil porções de drogas são apreendidas e um é preso em 

Caraguatatuba 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

mailto:https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/em-parceria-com-o-senai-caragua-abre-inscricoes-para-curso-de-manutencao-predial/
mailto:https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/em-parceria-com-o-senai-caragua-abre-inscricoes-para-curso-de-manutencao-predial/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/dia-da-reciclagem-lixo-na-natureza-ainda-e-um-problema-no-litoral-norte/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/claudio-rocha-vence-arena-freestyle-em-caraguatatuba/
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
https://radarlitoral.com.br/noticias/19701/aguilar-junior-faz-entrega-da-iluminacao-de-led-da-orla-da-prainha
https://radarlitoral.com.br/noticias/19702/federacao-paulista-de-pesca-doa-140kg-de-alimentos-a-instituicoes-sociais-apos-campeonato-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/19702/federacao-paulista-de-pesca-doa-140kg-de-alimentos-a-instituicoes-sociais-apos-campeonato-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/19704/secretaria-de-saude-de-caragua-inicia-vacinacao-contra-a-gripe-para-novos-grupos
https://radarlitoral.com.br/noticias/19707/ccz-de-caraguatatuba-realiza-feira-de-adocao-de-caes-e-gatos-no-sabado
https://novaimprensa.com/2022/05/1300-porcoes-droga-apreendidas.html
https://novaimprensa.com/2022/05/1300-porcoes-droga-apreendidas.html


 

 
 

Quiosques da Martim e Mococa serão reduzidos devido ao avanço do mar  

 

Caraguatatuba 

Coronel Carlos Henrique Lucena assume comando da PM no Vale e Litoral Norte  

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Mais de 1,3 mil porções de drogas apreendidas e um preso em Caraguá 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Moradora de Caraguatatuba (SP) ganha mais de R$ 40 mil no programa ‘Roda a 

Roda Jequiti’  

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Fundacc abre inscrições para cadastramento de Bandas e Grupos Musicais para 

eventos culturais  

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Aguilar Junior participa da troca do comando do CPI-1 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é a primeira cidade da região a entregar absorvente para 

adolescentes da rede municipal  

 

Caraguatatuba 

Atletas de Caraguatatuba garantem pódio na Copa Brasil de Karatê Kyokushin  

 

Caraguatatuba 

Departamento Ético Disciplinar orienta mais de 70 servidores das Secretarias de 

Mobilidade Urbana e Habitação  

 

Caraguatatuba 

FGV publica resultado final do processo seletivo do Censo 2022 na sexta-feira  

 

Caraguatatuba 

Mais de 40 voluntários de Caraguatatuba doam sangue ao Hemonúcleo de São 

José dos Campos  

 

http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/quiosques-da-martim-e-da-mococa-terao.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/coronel-carlos-henrique-lucena-assume.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2022-05-17/mais-de-1-3-mil-porcoes-de-drogas-apreendidas-e-um-preso-em-caragua.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/moradora-de-caraguatatuba-sp-ganha-mais-de-r-40-mil-no-programa-roda-a-roda-jequiti-1.385187
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/moradora-de-caraguatatuba-sp-ganha-mais-de-r-40-mil-no-programa-roda-a-roda-jequiti-1.385187
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/17/fundacc-abre-inscricoes-para-cadastramento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/17/fundacc-abre-inscricoes-para-cadastramento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais/
https://www.caraguatv.com.br/2022/05/17/aguilar-junior-participa-da-troca-do-comando-do-cpi-1/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/caraguatatuba-e-a-primeira-cidade-da-regiao-a-entregar-absorvente-para-adolescentes-da-rede-municipal/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/caraguatatuba-e-a-primeira-cidade-da-regiao-a-entregar-absorvente-para-adolescentes-da-rede-municipal/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/atletas-de-caraguatatuba-garantem-podio-na-copa-brasil-de-karate-kyokushin/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/departamento-etico-disciplinar-orienta-mais-de-70-servidores-das-secretarias-de-mobilidade-urbana-e-habitacao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/departamento-etico-disciplinar-orienta-mais-de-70-servidores-das-secretarias-de-mobilidade-urbana-e-habitacao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/fgv-publica-resultado-final-do-processo-seletivo-do-censo-2022-na-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/mais-de-40-voluntarios-de-caraguatatuba-doam-sangue-ao-hemonucleo-de-sao-jose-dos-campos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/mais-de-40-voluntarios-de-caraguatatuba-doam-sangue-ao-hemonucleo-de-sao-jose-dos-campos/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba participa da troca do comando do CPI-1 da Polícia Militar 

em São José dos Campos  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é campeã em torneio de futsal feminino em Minas Gerais  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove encontro sobre Dia de Combate ao Abuso e Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes  

 

Caraguatatuba 

Banco de Leite Humano de Caraguatatuba procura novas doadoras para suprir 

estoque baixo  

 

Caraguatatuba 

Escolas municipais de Caraguatatuba recebem palestras e projetos relacionados ao 

Dia Mundial da Reciclagem  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba entrega iluminação de led da orla da Prainha 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba reforça acolhimento de pessoas em situação de rua 

com queda intensa de temperatura 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba abre inscrições para curso de Manutenção Predial 

na próxima sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

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

Maratonas Aquáticas na Cocanha 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é campeã em torneio de futsal feminino em Minas Gerais 

 

Caraguatatuba 

Atletas de Caraguatatuba garantem pódio na Copa Brasil de Karatê Kyokushin 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/prefeito-de-caraguatatuba-participa-da-troca-do-comando-do-cpi-1-da-policia-militar-em-sao-jose-dos-campos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/prefeito-de-caraguatatuba-participa-da-troca-do-comando-do-cpi-1-da-policia-militar-em-sao-jose-dos-campos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/caraguatatuba-e-campea-em-torneio-de-futsal-feminino-em-minas-gerais/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/caraguatatuba-promove-encontro-sobre-dia-de-combate-ao-abuso-e-exploracao-sexual-de-criancas-e-adolescentes/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/caraguatatuba-promove-encontro-sobre-dia-de-combate-ao-abuso-e-exploracao-sexual-de-criancas-e-adolescentes/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-procura-novas-doadoras-para-suprir-estoque-baixo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-procura-novas-doadoras-para-suprir-estoque-baixo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/escolas-municipais-de-caraguatatuba-recebem-palestras-e-projetos-relacionados-ao-dia-mundial-da-reciclagem/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/escolas-municipais-de-caraguatatuba-recebem-palestras-e-projetos-relacionados-ao-dia-mundial-da-reciclagem/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeito-de-caraguatatuba-entrega-iluminacao-de-led-da-orla-da-prainha/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-reforca-acolhimento-de-pessoas-em-situacao-de-rua-com-queda-intensa-de-temperatura/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-reforca-acolhimento-de-pessoas-em-situacao-de-rua-com-queda-intensa-de-temperatura/
https://falacaragua.com.br/2022/05/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-curso-de-manutencao-predial-na-proxima-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-curso-de-manutencao-predial-na-proxima-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-domina-e-e-campea-por-equipes-da-4a-etapa-do-circuito-de-maratonas-aquaticas-na-cocanha/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-domina-e-e-campea-por-equipes-da-4a-etapa-do-circuito-de-maratonas-aquaticas-na-cocanha/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-e-campea-em-torneio-de-futsal-feminino-em-minas-gerais/
https://falacaragua.com.br/2022/05/atletas-de-caraguatatuba-garantem-podio-na-copa-brasil-de-karate-kyokushin/


 

 
 

Caraguatatuba 

Banco de Leite Humano de Caraguatatuba procura novas doadoras para suprir 

estoque baixo 

 

Caraguatatuba 

Departamento Ético Disciplinar orienta mais de 70 servidores das Secretarias de 

Mobilidade Urbana e Habitação 

 

Caraguatatuba 

FGV publica resultado final do processo seletivo do Censo 2022 na sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Mais de 40 voluntários de Caraguatatuba doam sangue ao Hemonúcleo de São 

José dos Campos 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba participa da troca do comando do CPI-1 da Polícia Militar 

em São José dos Campos 

 

Caraguatatuba 

Fundacc abre inscrições para cadastramento de Bandas e Grupos Musicais para 

eventos culturais 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba entrega iluminação de led da orla da Prainha  

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

IBGE vai divulgar na sexta-feira o resultado final do Processo Seletivo do Censo 

2022 em Caraguatatuba 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Funcionários da Praiamar podem entrar em greve a partir de sexta (20). 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recolhe quase 87 mil bitucas de cigarro. 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Saúde de Caraguá inicia vacinação contra a gripe para novos grupos. 

 

https://falacaragua.com.br/2022/05/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-procura-novas-doadoras-para-suprir-estoque-baixo/
https://falacaragua.com.br/2022/05/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-procura-novas-doadoras-para-suprir-estoque-baixo/
https://falacaragua.com.br/2022/05/departamento-etico-disciplinar-orienta-mais-de-70-servidores-das-secretarias-de-mobilidade-urbana-e-habitacao/
https://falacaragua.com.br/2022/05/departamento-etico-disciplinar-orienta-mais-de-70-servidores-das-secretarias-de-mobilidade-urbana-e-habitacao/
https://falacaragua.com.br/2022/05/fgv-publica-resultado-final-do-processo-seletivo-do-censo-2022-na-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/mais-de-40-voluntarios-de-caraguatatuba-doam-sangue-ao-hemonucleo-de-sao-jose-dos-campos/
https://falacaragua.com.br/2022/05/mais-de-40-voluntarios-de-caraguatatuba-doam-sangue-ao-hemonucleo-de-sao-jose-dos-campos/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeito-de-caraguatatuba-participa-da-troca-do-comando-do-cpi-1-da-policia-militar-em-sao-jose-dos-campos/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeito-de-caraguatatuba-participa-da-troca-do-comando-do-cpi-1-da-policia-militar-em-sao-jose-dos-campos/
https://falacaragua.com.br/2022/05/fundacc-abre-inscricoes-para-cadastramento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais/
https://falacaragua.com.br/2022/05/fundacc-abre-inscricoes-para-cadastramento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/17/prefeito-de-caraguatatuba-entrega-iluminacao-de-led-da-orla-da-prainha/
https://spriomais.com.br/2022/05/17/ibge-vai-divulgar-na-sexta-feira-o-resultado-final-do-processo-seletivo-do-censo-2022-em-caraguatatuba/
https://spriomais.com.br/2022/05/17/ibge-vai-divulgar-na-sexta-feira-o-resultado-final-do-processo-seletivo-do-censo-2022-em-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/funcionarios-da-praiamar-podem-entrar-em-greve-a-partir-de-sexta-20/
https://diariocaicara.com.br/caraguatatuba-recolhe-quase-87-mil-bitucas-de-cigarro/
https://diariocaicara.com.br/secretaria-de-saude-de-caragua-inicia-vacinacao-contra-a-gripe-para-novos-grupos/


 

 
 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Aguilar Junior entrega iluminação de led da orla da Prainha 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba entrega iluminação de led da orla da Prainha 

 

LN21 

Caraguatatuba 

Feira de adoção de cães e gatos acontece no próximo sábado em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Banco de Leite Humano de Caraguatatuba procura novas doadoras para suprir 

estoque baixo 

 

Notícias da Praia 

Caraguatatuba 

Quiosques em duas praias de Caraguatatuba serão reduzidos devido ao avanço do 

mar 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

REVENGE PORN: Homem é preso acusado de divulgar imagens íntimas de ex-

companheira em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Fundacc abre inscrições para cadastramento de Bandas e Grupos Musicais para 

eventos culturais 

 

Diário do Transporte 

Caraguatatuba 

Rodoviários da Praiamar em Caraguatatuba (SP) podem entrar em greve nesta 

sexta (20) 

 

TV Vanguarda 

Bom Dia Vanguarda 

Ressacas em Caraguatatuba 

 

 

 

 

 

 

https://litoraldefato.com.br/2022/05/17/aguilar-junior-entrega-iluminacao-de-led-da-orla-da-prainha/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/17/prefeito-de-caraguatatuba-entrega-iluminacao-de-led-da-orla-da-prainha/
https://ln21.com.br/feira-de-adocao-de-caes-e-gatos-acontece-no-proximo-sabado-em-caraguatatuba/
https://ln21.com.br/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-procura-novas-doadoras-para-suprir-estoque-baixo/
https://ln21.com.br/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-procura-novas-doadoras-para-suprir-estoque-baixo/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/18/quiosques-em-duas-praias-de-caraguatatuba-serao-reduzidos-devido-ao-avanco-do-mar/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/18/quiosques-em-duas-praias-de-caraguatatuba-serao-reduzidos-devido-ao-avanco-do-mar/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/05/17/revenge-porn-hm-e-preso-acusado-de-divulgar-imagens-intimas-de-ex-companheira-em-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/05/17/revenge-porn-hm-e-preso-acusado-de-divulgar-imagens-intimas-de-ex-companheira-em-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/05/17/fundacc-abre-inscricoes-para-cadastramento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/05/17/fundacc-abre-inscricoes-para-cadastramento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais/
https://diariodotransporte.com.br/2022/05/17/rodoviarios-da-praiamar-em-caraguatatuba-sp-podem-entrar-em-greve-nesta-sexta/
https://diariodotransporte.com.br/2022/05/17/rodoviarios-da-praiamar-em-caraguatatuba-sp-podem-entrar-em-greve-nesta-sexta/
https://globoplay.globo.com/v/10585575/


 

 
 

Clipping de Notícias: 17/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Em parceria com o Senai, Caraguá abre inscrições para Curso de 

Manutenção Predial 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 17/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Dia da Reciclagem: Lixo na natureza ainda é um problema no Litoral 

Norte 

 

Hoje, 17 de maio, é comemorado o Dia Mundial da Reciclagem. A data foi instituída 

pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e 

visa despertar a reflexão sobre a melhor forma de descarte do lixo que 

consumimos. 

Segundo um estudo da ONG WWF – Brasil, em 2019, com dados do Banco 

Mundial, que analisou mais de 200 países, o Brasil é o quarto maior produtor de 

lixo plástico do mundo, com 11,3 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos 

Estados Unidos, China e Índia. 

Desse total, 91% são coletados e apenas 1,28% são efetivamente reciclados. Ainda 

conforme os dados, o Brasil produz, em média, 1 kg de lixo plástico por habitante 

semanalmente, e o volume de plástico que vaza para os oceanos é de cerca de 10 

milhões de toneladas por ano. Dados preocupantes e um problema que vem 

crescendo, pois o lixo é um dos principais poluentes do meio ambiente. 

“Um dos princípios da natureza é a sua funcionalidade em ciclos. A decomposição 

do material orgânico produzidos pelas florestas, por exemplo, é feita pela ação de 

microrganismos como fungos e bactérias. O material final da decomposição, então, 

nutre outras formas de vida. Já os novos tipos de lixo (plástico, isopor, etc.), 

materiais que demoram anos e até décadas para a sua decomposição, se tornam 

um problema sério para a vida. Podemos até tirar o lixo de nossa casa, do nosso 

bairro, da nossa cidade, do estado e até de nosso país, mas nunca de nosso do 

planeta terra”, alerta o ambientalista Pedro Caetano Santos. Por isso, encontrar 



 

 
 

formas de reaproveitar esses materiais é uma das melhores maneiras de diminuir 

os impactos negativos ao meio ambiente. 

Para tentar amenizar esse problema, em Caraguatatuba, litoral norte de SP, de 

acordo com a Prefeitura Municipal, a reciclagem é uma das práticas sustentáveis 

que vem sendo realizada no município, através de diversos setores que investem 

desde o descarte até a separação e reaproveitamento de materiais. 

Já existem três ecopontos, estão localizados no bairro Golfinhos, Martim de Sá e 

Massaguaçu, há também a coleta seletiva, duas cooperativas de reciclagem, 

bituqueiras ecológicas, locais adequados para descarte de pneus e ainda as 

instalações de Pontos de Entrega Voluntários (PEVs) que estão sendo instalados 

em 38 escolas municipais. 

Outro trabalho realizado no município é feito por Gigliardi Ferreira, conhecido como 

Guardião da Costeira. Desde 2007 ele limpa costeiras, trilhas, mangues, leitos de 

rio, cavernas, pontos turísticos, encostas e cachoeiras de Caraguatatuba e divulga 

tudo em seu perfil no Instagram. 

O Guardião realiza o trabalho sozinho e, no último domingo de cada mês, realiza 

um mutirão que reúne amigos e apoiadores da causa. No último encontro foram 

recolhidos 125 kg de lixo apenas em um mangue. 

“Eu amo esse trabalho, que consiste em proteger o meio ambiente e conscientizar 

as pessoas do lixo que jogam na natureza e do perigo que tem de poluir nossos 

mares. Os peixes hoje em dia já estão consumindo plástico. Então, esse trabalho de 

Guardião veio para mostrar para as pessoas que há muito lixo ainda no nosso 

litoral.”, diz Gigliardi, que conta com a ajuda de apoiadores comerciantes de 

Caraguatatuba para realizar o trabalho. 

Preocupado também em fazer sua parte, o ambientalista Pedro Caetano criou a 

ACA, Associação Caraguatas Ambiental, que nasceu na luta pela preservação da 

área de restinga da praia Mococa. “Fazemos o replante da vegetação de Jundu, 

cercamento para proteção das áreas de jundu, que é a proteção natural das praias. 

Também trabalhamos com a limpeza e preservação de nossos manguezais. 

Fazemos parte da Rede Litoral Norte de Manguezais e da Rede Nacional dos 

Manguezais. Um trabalho voluntário, que fazemos mensalmente”, conta. 

Iniciativas como estas contribuem e beneficiam o meio ambiente, pois, a falta de 

conscientização de grande parte da população, ainda é um problema. “Galera vai 

pra curtir, deixa o lixo, bebe, fuma, larga bituca de cigarro, latinha, saquinho de 

salgadinho, não tem respeito, então isso acontece em todo nosso litoral”, desaba 

Gigliardi. 

Pedro Caetano completa: “o consumismo, a industrialização e o novo estilo de vida 

demandaram mudanças estruturais intensas, o que acabou rompendo com os 

ciclos naturais da vida. Reciclar diminui a quantidade de resíduos em aterros e 



 

 
 

protege o meio ambiente. Por isso a importância da separação dos lixos recicláveis 

dos orgânicos.” 

Consumo consciente, descarte correto, reciclagem e reaproveitamento de materiais 

são ações que precisam estar presentes no dia a dia da população. Se cada um 

fizer a sua parte, começando pelos seus hábitos e ações, irá contribuir para um 

planeta melhor e mais saudável. 

Próxima ação 

No próximo domingo (22), a partir das 8h30min haverá uma ação de limpeza no 

lado sul da praia da Mococa, em Caraguatatuba, com catação de lixo e micro lixo. 

Todos estão convidados. Haverá sacos de lixo e luvas para os participantes.  
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Claudio Rocha vence Arena Freestyle em Caraguatatuba 

 

O cearense Claudio Rocha ficou em primeiro lugar no 3º Arena Freestyle Show, 

realizado no sábado (14), na Praça de Eventos Porto Novo, em Caraguatatuba.  

Jeff Campacci e Gian Bergamini ficaram em segundo e terceiro lugar, 

respectivamente. 

A disputa, que reuniu grandes nomes do motocross freestyle nacional, contou com 

a presença de mais de quatro mil pessoas. Esta foi a primeira vez que Claudio 

Rocha participou do Arena Freestyle Motocross. 

“Ainda estamos em um ano com pouco eventos da modalidade. Tivemos um dia 

com bastante vento, que dificultou um pouco as coisas. Todos estão de parabéns e 

estou contente demais em já vencer este evento na minha estreia aqui em 

Caraguatatuba”, diz o representante do nordeste. 

Jeff Campacci, segundo colocado, agradeceu o pessoal que incentiva o motocross 

freestyle no Brasil. “Muito obrigado a todos os profissionais que trabalharam para 

realizar o evento. Sem essas pessoas nada disso seria possível. Depois desse 

evento, só aumentou as minhas expectativas para os próximos. Estou muito feliz, 

independente do resultado, em ter feito um ótimo show para a galera e mais um 

grande evento da nossa modalidade”, disse. 

A noite contou com diversas atrações, como um show de wheeling, com manobras 

sobre duas rodas, com a equipe 13 do Litoral Stunt, com o pai e filha Caverna e 

Dominick, de Caraguatatuba, e Henrique Mello, o Gordinho. Houve também uma 

performance de dança com cheerleaders  (líderes de torcida) e o mais esperado, as 

manobras radicais, entre elas os backflips (cambalhotas para trás) e outros 



 

 
 

clássicos da modalidade, executados pelos pilotos Jeff Campacci, os irmãos Gian e 

Paô Bergamini, Claudio Rocha, Raphael Arnellas e Rafa Gasparini. 

Na coordenação técnica, produção e comentários estava Fred Kyrillos, 

pentacampeão brasileiro de motocross freestyle e o atual representante do país 

nas competições no exterior. “Quero agradecer de coração toda essa receptividade 

aqui em Caraguatatuba. Já somos pratas da casa de tantas vezes que nos 

apresentamos nesta cidade”, ressalta Kyrillos. 

Cada piloto realizou uma volta com seis saltos. Nessa fase, avançaram os irmãos 

Bergamini, Jeff Campacci e Claudio Rocha. Na primeira semifinal, no formato mata-

mata, Rocha levou a melhor. Já na segunda, Campacci, vencedor da segunda 

edição, foi classificado para a final. No confronto decisivo, Rocha consagrou-se o 

ganhador. A prova foi válida pelo Campeonato Brasileiro de Freestyle Motocross 

(FMX). 

Os ingressos foram trocados por dois quilos de arroz ou feijão, que serão doados ao 

fundo de solidariedade da cidade. “Este é o terceiro Arena Freestyle Show em 

Caraguatatuba e, com certeza, já virou tradição aqui na nossa cidade”, destaca o 

prefeito Aguilar Junior. 

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

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

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

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

Confira o resultado final do 3º Arena Freestyle Show – Caraguatatuba (SP) 

1º Claudio Rocha 

2º Jeff Campacci 

3º Gian Bergamini 

4º Paô Bergamini 

5º Rafa Gasparini 

6º Raphael Arnellas 
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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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Aguilar Junior faz entrega da 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. Foi a primeira praia 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, comemorou a mudança. “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 doa 140kg de alimentos a instituições 

sociais após campeonato em Caraguá 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fppl.com.br/
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Secretaria de Saúde de Caraguá inicia vacinação contra a 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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CCZ de Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos no 

sábado 

 

Cerca de 30 animais estarão à procura de um novo lar neste sábado (21), das 9h 

às 13h, na Feira de Adoção de Cães e Gatos promovida pelo Centro de Controle de 

Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba. 

Os animais estão clinicamente saudáveis, vacinados contra raiva, vermifugados e 

aptos a participar do Programa Municipal de Castração. Para adotar um animal é 

necessário ter mais de 18 anos, apresentar cópias de documento com foto, CPF e 

comprovante de residência. O adotante também precisará preencher um 

questionário e passar por uma breve entrevista com os profissionais. 

Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, é importante que a pessoa 

interessada avalie se realmente tem condições de cuidar do animal de estimação. 

“Este é um ato de amor, mas que também requer responsabilidade e 

comprometimento do adotante, que deve estar ciente de que o pet precisará de 

cuidados constantes até o fim da vida”, reforça. 

Caso a pessoa tenha interesse e não possa comparecer no sábado, pode procurar 

o CCZ de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h, para adotar os animais. 

Os pets que ficam para adoção são resgatados em situações de maus-tratos, por 

abandono, falta de higiene, alimentação, entre outros. Por esse motivo, ao adotar o 

pet, a pessoa estará proporcionando uma nova vida com mais qualidade ao animal. 

Serviço 



 

 
 

Feira de Adoção de Animais 

Data: 21 de maio – sábado 

Horário: das 9h às 13h 

Local: Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) (Rua Ministro Dílson Funaro, 115 - 

Jardim Britânia - telefone: 3887-6888). 
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Mais de 1,3 mil porções de drogas são apreendidas e um é preso em 

Caraguatatuba 

 

Equipes de Força Tática e Ronda Ostensiva Com Apoio de Motos (Rocam) 

prenderam um homem e apreenderam 1.362 porções de drogas. A operação 

ocorreu no conjunto habitacional Nova Caraguá I, bairro Perequê-Mirim, em 

Caraguatatuba. 

No final da noite de domingo (15), as equipes encontraram na rua um homem com 

uma sacola plástica nas mãos e decidiram abordá-lo. Porém, o suspeito viu a 

viatura e decidiu fugir. Então, ao chegar ao portão de sua residência foi alcançado. 

Porções de droga 

Na sacola, os policiais localizaram 1.096 porções de cocaína (1,02 kg); 160 

porções de crack (0,118 kg), 80 porções de skank (0,070 kg) e 26 porções de 

maconha (0,088 kg). Embalada em porções individuais, a droga estava pronta para 

a comercialização, segundo a PM. 

A equipe informou ainda que o homem confessou ser o responsável pelo 

“abastecimento de drogas do ponto de tráfico do bairro” e que ia renovar o estoque 

de vendas naquele exato momento. 

 

 

 

 

 

 

https://www.policiamilitar.sp.gov.br/
https://www.policiamilitar.sp.gov.br/
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Quiosques da Martim e Mococa serão reduzidos devido ao avanço do 

mar 

Na Mococa, quiosques serão substituídos por "containers" 

 

O constante avanço do mar sobre duas das praias mais frequentadas de 

Caraguatatuba, Mococa e Martim de Sá, vai obrigar os comerciantes instalados nas 

duas praias a reduzirem seus espaços a beira mar. Na Mococa, os quiosques 

deverão ser substituídos por "containers". As informações foram obtidas com a 

Associação dos  Quiosques de Caraguatatuba 

Nos últimos anos, as duas praias, a Martim de Sá, situada na região central e a 

Mococa, que fica na região norte, perderam um bom pedaço de sua faixa de areia, 

reduzindo a área de serviço dos quiosques e o espaço utilizado pelos banhistas. 

Na Mococa, segundo os comerciantes estabelecidos no local, cerca de 100 metros 

da faixa de areia foram "tomados" nos últimos dez anos pelo avanço do mar.  Dos 

nove quiosques, cinco já foram parcialmente destruídos pelo avanço da maré.  

Na Martim de Sá, considerada a praia mais conhecida e frequentada da cidade, 

acredita-se, que nos últimos dois anos cerca de 50 metros da faixa tenha sido 

invadida pelo mar no trecho de "curva" da orla.  

Nos quiosques estabelecidos nos cantos direito e esquerdo da praia, a redução da 

faixa de areia foi menor, de cerca de 20 a 30 metros. A Martim de Sá possui 14 

quiosques ao longo de sua orla. As últimas ressacas ocorridas na Martim de Sá, 

fizeram a areia chegar até a avenida Aldino Schiavi. 



 

 
 

Os proprietários de quiosques na Martim de Sá se reuniram com a prefeitura e foi 

decidido que os estabelecimentos sofrerão alterações em suas estruturas que 

serão reduzidas de 250 metros quadrados para cerca de 214 metros.  

Segundo a presidente da Associação dos Quiosques de Caraguatatuba, Maria 

Caetano de Castro, a "Cida", proprietária de um quiosques na Martim de Sá, o 

projeto já teria sido aprovado pela Prefeitura e pelo SPU(Secretaria do Patrimônio 

da União). 

"Ficou definido que os quiosques desativarão suas frentes, muito prejudicado, 

devido ao avanço da maré, ampliando as suas áreas laterais. Todos os 

proprietários concordaram com as alterações. Os quiosques mais prejudicados são 

os que ficam no meio da praia, onde o mar tem avançado mais", explicou.     

Mococa 

Dos nove quiosques instalados na Mococa, cinco deles já foram destruídos  pelo 

avanço do mar. No fim de semana, a ressaca destruiu parte das estruturas do mais 

antigo quiosque da praia, o trailer do Serjão, instalado em 1989. 

Nesta terça-feira(17), a prefeitura se reuniu com a associação e com alguns dos 

proprietários de quiosques da Mococa. O vereador Cristian Bota, preocupado com a 

situação dos comerciantes, esteve presente à reunião. A sugestão dada foi que os 

proprietários substituam suas estruturas por "containers". 

Segundo consta, o avanço do mar na praia já estaria colocando em risco, em 

alguns trechos da praia,   a implantação do Projeto de Intervenção Urbanística 

(PIU). O projeto aprovado pela prefeitura e pelo SPU seria implantado o ano 

passado, mas devido a pandemia, acabou sendo adiado. 

O projeto prevê o recuo dos quiosques, entre 4 a 5 metros, novas vias e instalação 

de infraestrutura, como luz, água e saneamento. Acontece, que em alguns trechos 

o avanço do mar já ameaça a possibilidade do recuo. A partir do recuo dos 

quiosques, teria uma rua de 7 metros e as áreas particulares(algumas com projetos 

sub judice). Não teria como a prefeitura recuar os estabelecimentos e ocupar parte 

das áreas particulares. 

Por isso, a sugestão dos comerciantes substituírem suas atuais estruturas por 

containers. Os comerciantes da Mococa que estiveram na reunião desta terça(17), 

ficaram de avaliar a sugestão.     

A prefeitura continua sendo parceira dos quiosqueiros e disposta a fazer a parte de 

infraestrutura de água e esgoto, melhoria dos três acessos à praia, implantação de 

vagas e bolsões de estacionamentos e recuperação da vegetação nativa. Segundo 

a prefeitura, no projeto, está prevista a colocação de gabiões que vão conter mais a 

força de água. 
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Coronel Carlos Henrique Lucena assume comando da PM no Vale e 

Litoral Norte 

 

Aconteceu na manhã desta terça-feira (17), em São José dos Campos, a posse do 

novo comandante do policiamento no Vale e Litoral Norte, coronel PM Carlos 

Henrique Lucena. A cerimônia de posse ocorreu na sede do CPI-1 (Comando de 

Policiamento do Interior), em São José dos Campos.  

O evento empossou o Coronel PM Carlos Henrique Lucena Folha como novo 

comandante da Policia Militar do Vale do Paraíba e Litoral. Ele substituí o Coronel 

PM Rodrigo Eval Arena, ex-comandante da região, que foi transferido para o CPI-2, 

com sede na cidade de Campinas. 

A troca no comando teria sido provocada pelo governador Rodrigo Garcia devido ao 

aumento da criminalidade nas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte.  São José 

dos Campos e Caraguatatuba, por exemplo, um número elevado de homicídios. As 

duas cidades estão entre as mais violentas do estado.  

O coronel Lucena, novo comandante do CPI1, pretende focar a atuação no tráfico 

de drogas para reduzir os índices criminais na região. Ele disse que pretende 

também aumentar a produtividade da Polícia Militar. 

Cerimônia 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve presente na manhã desta terça-

feira (17) na Cerimônia de Passagem de Comando do Policiamento do Interior-1 

(CPI-1), realizado em São José dos Campos. 

O novo comandante destacou que pretende fazer um comando com diálogo com 

suas tropas e ações afirmativas para o bem da segurança pública na região. “Não 

tenham dúvidas que sempre me verão ao lado de vocês, apoiando, orientando e 

sendo um amigo. Muito trabalho já foi concluído, mas muito precisa ser feito ainda 

para garantirmos que os cidadãos tenham uma vida e um dia a dia seguro”, 



 

 
 

afirmou o coronel Lucena. Várias autoridades prestigiaram a posse do novo 

comandante, entre elas, o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Aguilar Junior disse que sua administração em Caraguatatuba é parceira da Polícia 

Militar e está sempre apoiando suas ações no município. “Estamos sempre 

investindo para ampliar a segurança pública de Caraguatatuba, uma prova disso é 

a ampliação da atividade delegada da Polícia Militar e a criação para os policiais 

militares ambientais”, disse. 

“No futuro, queremos criar ações integradas entre nossa Guarda Civil Municipal e 

Polícia Militar. Parabenizo o novo comandante e desejo sucesso em seu trabalho”, 

finalizou. Caraguatatuba lidera o índice de criminalidade no Litoral Norte, apesar de 

todos os investimentos feitos em segurança pela prefeitura local. 
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Mais de 1,3 mil porções de drogas apreendidas e um preso em 

Caraguá 

Ele seria o responsável pelo “abastecimento de drogas do ponto de tráfico do 

bairro” 

 

Equipes de Força Tática e Ronda Ostensiva Com Apoio de Motos (Rocam) 

prenderam um homem e apreendetam 1.362 porções de drogas. A operação 

ocorreu no conjunto habitacional Nova Caraguá I, bairro Perequê Mirim, em 

Caraguatatuba. 

No final da noite desse domingo (15), as equipes encontraram na rua um homem 

com uma sacola plástica nas mãos e decidiram abordá-lo. Porém, o suspeito viu a 

viatura e decidiu fugir. Então, ao chegar ao portão de sua residência foi alcançado. 

Porções de droga  

Na sacola, os policiais localizaram 1.096 porções de cocaína (1,02 kg); 160 

porções de crack (0,118 kg), 80 porções de skank (0,070 kg) e 26 porções de 

maconha (0,088 kg). Embalada em porções individuais, a droga estava pronta para 

a comercialização, segundo a PM. 

A equipe informou ainda que o homem confessou ser o responsável pelo 

“abastecimento de drogas do ponto de tráfico do bairro” e que ia renovar o estoque 

de vendas naquele exato momento. 

 

 

 

https://www.policiamilitar.sp.gov.br/
https://www.policiamilitar.sp.gov.br/
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Moradora de Caraguatatuba (SP) ganha mais de R$ 40 mil no 

programa ‘Roda a Roda Jequiti’ 

Programa foi ao ar no SBT no dia 11 de maio. Cliente Jequiti, Antônia, que mora no 

bairro Olaria, levou para casa R$ 41.250,00 

 

Uma moradora do bairro Olaria, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, 

participou do programa ‘Roda a Roda Jequiti’, do SBT, no dia 11 de maio, e ganhou 

R$ 41.250,00. 

Comandado pela apresentadora Patricia Abravanel, o ‘Roda a Roda Jequiti’ 

possibilita aos participantes concorrerem a prêmios especiais em barras de ouro. 

Durante a semana, o programa é exibido toda quarta às 22h30, e aos domingos às 

19h. 

A caraguatatubense Antônia acertou os números e levou o prêmio. Em sua fala, ela 

afirmou que o seu sonho era conhecer o apresentador Silvio Santos. “Queria 

conhecer o seu pai (Silvio Santos) e vou mandar um beijo para ele. Beijos também 

para minha mãe, meus pais e meus irmãos, e para o pessoal de Caraguatatuba e 

do meu bairro Olaria”, disse. 

Roda a Roda Jequiti 

Para participar do programa, o cliente e o consultor, ao comprarem qualquer 

produto Jequiti, ganham cupons que devem ser preenchidos com as informações 

pessoais e enviados para a caixa postal ou, se o cliente preferir, os cupons podem 

ser entregues ao próprio Consultor Jequiti. 



 

 
 

Os sorteados vão a São Paulo com tudo pago para participar do programa. O 

consultor participa do programa na quarta-feira e o cliente participa do programa 

de domingo. 
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Fundacc abre inscrições para cadastramento de Bandas e Grupos 

Musicais para eventos culturais 

 

A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba está com 

inscrições abertas para o cadastramento de Bandas e Grupos Musicais para 

apresentações nos eventos culturais da Fundação em 2022. 

Os interessados em participar do cadastramento deverão se inscrever como pessoa 

jurídica que forneça Nota Fiscal de Prestação de Serviços através de entidades 

representantes de classe, como associações, cooperativas, entre outras, até o dia 

15 de novembro de 2022, pelo endereço 

eletrônico: https://forms.gle/PdSMKEUUwJ3wveUAA. 

Vale ressaltar que para realizar a inscrição é necessário ter acesso a uma conta de 

e-mail cadastrada no Gmail para o preenchimento do formulário e que todos os 

integrantes da banda/grupo sejam maiores de idade. 

Não serão aceitas inscrições remetidas via fax ou e-mail. O cadastramento para 

contratação é válido até o dia 31 de dezembro deste ano e fica condicionado à 

constatação de demanda para cada evento e a previsão orçamentária da Fundacc 

e a uma Curadoria. 

Eventuais dúvidas referentes ao cadastramento poderão ser esclarecidas na sede 

da Fundacc, à Rua Santa Cruz, nº 396, Centro, de segunda a sexta-feira das 9h às 

12h e das 14h às 17h, ou pelo número:(12) 3897-5660. 

Confira o Edital completo no link:  https://fundacc.sp.gov.br/editais-

fundacc/17/05/2022/edital-no-0102022-cadastro-de-bandas-e-grupos-musicais-

para-eventos-culturais-em-2022. 

https://forms.gle/PdSMKEUUwJ3wveUAA
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/17/05/2022/edital-no-0102022-cadastro-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais-em-2022
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/17/05/2022/edital-no-0102022-cadastro-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais-em-2022
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/17/05/2022/edital-no-0102022-cadastro-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais-em-2022


 

 
 

Serviço 

Cadastro de Bandas e Grupos Musicais para eventos culturais 

Inscrições até 15/11 pelo link: https://forms.gle/PdSMKEUUwJ3wveUAA 

Cadastro válido até 31 de dezembro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/PdSMKEUUwJ3wveUAA
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Aguilar Junior participa da troca do comando do CPI-1 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve presente na manhã desta terça-

feira (17) na Cerimônia de Passagem de Comando do Policiamento do Interior-1 

(CPI-1), realizado em São José dos Campos. 

O novo comandante destacou que pretende fazer um comando com diálogo com 

suas tropas e ações afirmativas para o bem da segurança pública na região. “Não 

tenham dúvidas que sempre me verão ao lado de vocês, apoiando, orientando e 

sendo um amigo. Muito trabalho já foi concluído, mas muito precisa ser feito ainda 

para garantirmos que os cidadãos tenham uma vida e um dia a dia seguro”.O 

evento empossou o Coronel PM Carlos Henrique Lucena Folha como novo 

comandante da Policia Militar do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O Coronel PM 

Rodrigo Eval Arena, ex-comandante da região, foi transferido para o CPI-2, com 

sede na cidade de Campinas. 

Durante a cerimônia, os presentes e autoridades puderam acompanhar um desfile 

das tropas do CPI-1, com parte da tropa do Batalhão de Ações Especiais de Polícia 

(Baep) e outros batalhões. 

O prefeito Aguilar Junior ressaltou que sua administração em Caraguatatuba é 

parceira da Polícia Militar e está sempre apoiando suas ações no município. 

“Estamos sempre investindo para ampliar a segurança pública de Caraguatatuba, 

uma prova disso é a ampliação da atividade delegada da Polícia Militar e a criação 

para os policiais militares ambientais”, disse. 



 

 
 

“No futuro, queremos criar ações integradas entre nossa Guarda Civil Municipal e 

Polícia Militar. Parabenizo o novo comandante e desejo sucesso em seu trabalho”, 

finalizou. 
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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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Atletas de Caraguatatuba garantem pódio na Copa Brasil de Karatê 

Kyokushin 

 

Atletas da Prefeitura de Caraguatatuba conquistaram 4 medalhas de ouro e uma 

de bronze no último domingo (15), na Copa Brasil de Karatê Kyokushin, realizado 

no município de Canoas, no Rio Grande do Sul. 

Ao todo, 8 atletas da Secretaria de Esportes competiram pelo município e 

garantiram o pódio. Destaque na categoria Absoluta Faixa Preta foi a atleta Thais 

Carolina Alves, que conquistou uma das principais medalhas de ouro da 

competição.  

Ficaram ainda em primeiro lugar em suas categorias os atletas Anclerisson 

Gonçalves, faixa branca Adulto Leve Iniciante; Kaliel Vitor Amorim Alves, faixa 

laranja na categoria juvenil de 15 a 17 anos; e Laura do Prado Amorim Alves, faixa 

verde na categoria feminino infanto-juvenil de 12 a 14 anos, que também garantiu 

4º lugar na categoria Kata. 

A medalha de bronze foi garantida pelo atleta Lyedson Soares dos Anjos, faixa 

laranja na categoria Adulto Pesado-Iniciante e ainda um pódio de 4º por Daniel Vitor 

da Silva Tidioli. 

Os karatecas João Vitor Du Carmo Santos, faixa amarela, e Miguel Augusto 

Nascimento Guimarães foram longe na competição, mas caíram nas quartas de 

final. 

“Retornamos com tudo com as atividades e modalidade esportivas em 

Caraguatatuba e os resultados já estão aparecendo”, disse Edvaldo Ormindo, 

secretário de Esportes e Recreação. 

Karatê 



 

 
 

A Secretaria de Esportes e Recreação oferece gratuitamente aulas de karatê no 

município em cerca de 10 núcleos esportivos para pessoas a partir dos 6 anos de 

idade, através do projeto “Nova Onda”. 

A pré-inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do site 

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

Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (CEMUG), localizado na Avenida José Herculano, 50, no Jardim Britânia. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao
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Departamento Ético Disciplinar orienta mais de 70 servidores das 

Secretarias de Mobilidade Urbana e Habitação 

 

O Departamento Ético Disciplinar da Secretaria de Administração da Prefeitura de 

Caraguatatuba promoveu duas orientações sobre ética, disciplina e condutas 

inadequadas no exercício da função para 79 servidores das Secretarias de 

Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão e Secretaria de Habitação nos últimos 

dias 9, 10 e 11 de maio. 

Ao todo, 67 funcionários, entre agentes de trânsito, agentes administrativos, 

agentes da Defesa Civil, equipe de engenharia de tráfego e segurança, 

participaram de duas palestras sobre o tema nos dias 9 e 10 no auditório da 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), no Centro. Na 

quarta-feira (11), 12 servidores da Secretaria de Habitação receberam as 

orientações do Departamento Ético Disciplinar no prédio da pasta, no Indaiá. 

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

de Carvalho, do Departamento Ético Disciplinar, abordaram os seguintes tópicos: 

acolhimento das denúncias; abertura de procedimento investigativo; processo 

sindicante e/ou disciplinar; deveres, proibições e responsabilidades, com base no  

Estatuto do Servidor (LC nº 25, de 25 de outubro de 2007); além de trabalhar o 

autoconhecimento dos participantes. 

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

municipais, o Departamento Ético Disciplinar participa das Integrações de Novos 

Servidores para os funcionários recém-admitidos. O prédio fica na Rua Vital Brasil, 

44, no Centro (antiga sede da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP).  Mais 

informações pelo telefone (12) 3881 -3940, de segunda a sexta-feira, das 9h às 

16h30. 
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FGV publica resultado final do processo seletivo do Censo 2022 na 

sexta-feira 

 

O resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS) do Censo Demográfico 

2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) será divulgado na 

próxima sexta-feira (20/5), no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  As provas 

para os cargos de nível fundamental de recenseador e das funções de nível médio 

de agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS) foram 

aplicadas em 10 de abril, nos períodos da manhã e da tarde, em todo o Brasil. A 

coleta de dados nos domicílios inicia no dia 1º de agosto. 

O IBGE destinou 123 vagas de recenseador, duas de agente censitário municipal e 

10 de agente censitário supervisor para as regiões Sul, Central e Norte de 

Caraguatatuba.  Ao todo, 310 pessoas se inscreveram no processo seletivo no 

município. O IBGE vai contratar temporariamente 183.021 recenseadores, 5.450 

agentes censitários municipais e 18.420 agentes censitários supervisores, 

observando no número de vagas reservado para pessoas com deficiência (PCD) e 

pessoas pretas e pardas (PPP), em todo o país.  As inscrições para o processo 

seletivo simplificado ocorreram entre os dias 15 de dezembro e 21 de janeiro. 

Atualmente, a estimativa do IBGE é que Caraguatatuba possua 125.194 

habitantes. O Censo 2010 contabilizou 100.840 pessoas residentes no município. 

Vencimentos  

A remuneração do recenseador será por produção, calculada por setor censitário, 

conforme taxa fixada e de conhecimento prévio do funcionário, unidades 

recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou 

amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Os 

valores da remuneração poderão ser estimados em um simulador que ficará no 

disponível no site https://censo2022.ibge.gov.br/. A carga horária mínima a ser 

cumprida é de 25h semanais.  O contrato tem previsão de até três meses. 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21
https://censo2022.ibge.gov.br/


 

 
 

A função de agente censitário municipal (ACM) possui carga horária de 40h 

semanais e salário de R$ 2.100. O cargo de agente censitário supervisor (ACS) 

conta com jornada de 40h semanais e salário de R$ 1.700. Ambos terão direito a 

auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário 

proporcionais. O trabalho dos profissionais pode se estender por cinco meses. 

A prorrogação do contrato (Lei Federal nº 8.745/1993) das três funções ocorrerá 

com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 

2022 e na disponibilidade de recursos orçamentários. 
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Mais de 40 voluntários de Caraguatatuba doam sangue ao 

Hemonúcleo de São José dos Campos 

 

Uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Com esse objetivo 42 

voluntários de Caraguatatuba foram até o Hemonúcleo de São José dos Campos, 

na última sexta-feira (13), para doar sangue. A ação foi promovida pela Prefeitura 

de Caraguatatuba, por meio do Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), que 

levou os doadores ao local. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece como meta a doação por 3% a 

5% da população de um País e o Brasil chega a 1,9%, segundo dados do Ministério 

da Saúde. O Brasil conta com cerca de 100 hemocentros em todo o País e para 

doar o voluntário precisa ir a um deles portando documento oficial com foto. Os 

mais próximos de Caraguatatuba são dos municípios de São José dos Campos e de 

Taubaté. 

O voluntário Julio Boaretto, 36 anos, contou que o ato é de extrema importância, 

visto que o estoque do banco de sangue está baixo. “Além de cidadania é um ato 

de salvar vidas. É um pedaço nosso que está indo ajudar outras pessoas. Quem 

tem condições de doar, faça este ato de amor e colabore com outras vidas”, 

relatou. 

Caraguatatuba possui um grupo que, mensalmente, reúne voluntários para doação 

de sangue. Quem tiver interesse pode participar do grupo de whatsapp: 

https://chat.whatsapp.com/Bahjm5zPTWa1rQxuBBAcV3. 

Gilsandra Barbosa, 43 anos, é umas organizadoras do grupo e contou que é 

doadora há mais de 18 anos. “Sempre tive consciência da importância desta ação 

para quem doa e para quem recebe, até porque a cada doação podemos salvar até 

quatro vidas, uma vez que o sangue doado é separado em diferentes 

componentes, como hemácias, plaquetas e plasmas. Quando assumimos este 

https://chat.whatsapp.com/Bahjm5zPTWa1rQxuBBAcV3


 

 
 

compromisso, também estamos cuidando melhor do nosso corpo e tendo mais 

responsabilidade com nossa saúde”, destacou. 
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Prefeito de Caraguatatuba participa da troca do comando do CPI-1 da 

Polícia Militar em São José dos Campos 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve presente na manhã desta terça-

feira (17) na Cerimônia de Passagem de Comando do Policiamento do Interior-1 

(CPI-1), realizado em São José dos Campos. 

O evento empossou o Coronel PM Carlos Henrique Lucena Folha como novo 

comandante da Policia Militar do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O Coronel PM 

Rodrigo Eval Arena, ex-comandante da região, foi transferido para o CPI-2, com 

sede na cidade de Campinas. 

O novo comandante destacou que pretende fazer um comando com diálogo com 

suas tropas e ações afirmativas para o bem da segurança pública na região. “Não 

tenham dúvidas que sempre me verão ao lado de vocês, apoiando, orientando e 

sendo um amigo. Muito trabalho já foi concluído, mas muito precisa ser feito ainda 

para garantirmos que os cidadãos tenham uma vida e um dia a dia seguro”. 

Durante a cerimônia, os presentes e autoridades puderam acompanhar um desfile 

das tropas do CPI-1, com parte da tropa do Batalhão de Ações Especiais de Polícia 

(Baep) e outros batalhões. 

O prefeito Aguilar Junior ressaltou que sua administração em Caraguatatuba é 

parceira da Polícia Militar e está sempre apoiando suas ações no município. 

“Estamos sempre investindo para ampliar a segurança pública de Caraguatatuba, 

uma prova disso é a ampliação da atividade delegada da Polícia Militar e a criação 

para os policiais militares ambientais”, disse. 

“No futuro, queremos criar ações integradas entre nossa Guarda Civil Municipal e 

Polícia Militar. Parabenizo o novo comandante e desejo sucesso em seu trabalho”, 

finalizou. 
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Caraguatatuba é campeã em torneio de futsal feminino em Minas 

Gerais 

 

A equipe de futsal feminino da Prefeitura de Caraguatatuba, Geração 

Independente, garantiu no último domingo (15) o título de campeã do Torneio da 

Amizade de Futsal Feminino, realizado em Itanhandu, Minas Gerais. 

Ao todo, a equipe da Secretaria de Esportes fez uma sequência de seis jogos e se 

consagrou invicta na disputa contra os times de Carmo de Minas, Itamonte, 

Cruzeiro, Caxambu e São Lourenço, garantindo o troféu do torneio. 

Ao longo da competição 19 gols foram marcados e a equipe sofreu apenas dois, o 

que rendeu para a goleira do time, Carleane Jesus da Paz, o título de (goleira) 

menos vazada do Torneio da Amizade. 

De acordo com a comissão técnica, o objetivo é a preparação para os Jogos 

Regionais do Interior, que estão previstos para o segundo semestre de 2022. 

Futsal. 

“Nossas meninas sempre levaram o nome de Caraguatatuba para os lugares mais 

altos do pódio. Com os jogos regionais se aproximando, essa conquista dá ânimo 

para uma excelente competição”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e 

Recreação de Caraguatatuba. 

O Secretaria de Esportes e Recreação oferece gratuitamente aulas de futsal no 

município, em 11 núcleos, para pessoas a partir dos 6 anos de idade. 

A pré-inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do site 

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

Para atendimento presencial, basta ir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (CEMUG), localizado na avenida José Herculano, 50, no Jardim Britânia. 



 

 
 

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 promove encontro sobre Dia de Combate ao Abuso e 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 

 

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes é celebrado em 18 de maio. Em alusão à data, a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e 

Secretária de Educação, promove encontro com pais e responsáveis para rodas de 

conversas que serão realizadas no CIDE Sul; CIDE Tinga e CIDE Casa Branca, nesta 

quarta-feira (18). 

Além de conversas com os pais, também ocorrerá uma ação de panfletagem e 

confecção de painel lúdica, convidando as crianças e adolescentes a dizerem NÃO 

com as próprias mãos. 

O encontro é destinado para pais e alunos dos CIDEs. No CIDE Casa Branca Profº 

Luiz Silvar do Prado, esse encontro com os pais está programado para às 10h. Já 

às 16h, será no CIDE Tinga Profª. Maria Aparecida de Carvalho. Por fim, às 17h, no 

CIDE Sul – Profº Euclydes Ferreira. 

Todo ano a Prefeitura de Caraguatatuba realiza campanhas para a conscientização 

de pais, crianças e adolescentes. O município ainda conta com uma rede de 

proteção, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 

Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação – municipal e Estadual –  Conselho 

Tutelar, Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário. 

Data 

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes foi instituído pela Lei 9.970/2000 em memória à criança Araceli 

Crespo, de oito anos, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio 

de 1973 na cidade de Vitoria (ES). 



 

 
 

Desde então, são realizadas ações em todo território nacional de prevenção, 

conscientização e combate junto à população. 

A proposta anual da campanha Faça Bonito, completa neste ano o 22º ano de 

mobilização, sensiblização, informação e convocação a toda sociedade a participar 

da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. É necessário garantir a 

toda criança e adolescente o direito ao seu desenvolvimento de forma segura e 

protegida, livres do abuso e da exploração sexual ( Fonte: facabonito.org) 

O Governo Federal lança a Campanha Maio Laranja e de acordo com o Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) ela visa dar maior 

visibilidade ao tema com divulgação de novos materiais preventivos, elaboração de 

novos planos de ação para o enfrentamento da violência contra crianças e 

adolescentes e implantação de novas políticas públicas para o atendimento 

especializado às vítimas. 

No ano passado, Caraguatatuba atendeu 38 casos de abuso sexual e um de 

exploração. Em 2022 são 14 casos de abuso sexual, o que mostra a necessidade 

do trabalho preventivo e contínuo nas famílias, escolas, comunidade e em todos 

espaços públicos, visando evitar que as crianças tenham seus direitos violados, 

uma vez que, por diversos fatores, ainda existem casos que não chegam até a rede 

protetiva. 

Em caso de abuso e exploração sexual de criança e adolescente, a denúncia pode 

ser feita por meio do telefone Disque 100. 

CRONOGRAMA 

  10h  – CIDE – Casa Branca –  Profº Luiz Silvar do Prado; 

  16h – CIDE – TINGA – Profª. Maria Aparecida de Carvalho; 

  17h – CIDE SUL – Profº Euclydes Ferreira 
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Banco de Leite Humano de Caraguatatuba procura novas doadoras 

para suprir estoque baixo 

 

Com estoque quase zerado, o Banco de Leite Humano (BLH) de Caraguatatuba 

procura novas doadoras de leite materno para suprir a demanda da maternidade e 

da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Casa de Saúde Stella Maris e da 

UTI Pediátrica do Hospital Regional do Litoral Norte. 

Por semana, a unidade utiliza 12 litros de leite e atualmente conta com apenas oito 

doadoras ativas. A extração do leite é realizada pela própria mãe, quando for 

conveniente para ela e a quantidade também fica a critério da doadora. Por isso, é 

importante que mais mulheres estejam dispostas à doação. 

Para ser doadora, a mãe e o bebê devem estar saudáveis e o bebê com um ganho 

de peso adequado. A doadora deve realizar exames de sangue conforme protocolo 

da Rede Brasileira de Bancos de Leite. 

Para auxiliar as mães e facilitar o processo, as doações são retiradas uma vez por 

semana pela própria equipe do Banco de Leite de Caraguatatuba. Um litro de leite 

materno doado pode ajudar a salvar a vida de até 10 recém-nascidos por dia. 

As interessadas em doar podem procurar a unidade do Banco de Leite CEAMI, 

localizado dentro do prédio do Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), no 

Sumaré. O horário de funcionamento da unidade é das 7h às 17h. O telefone para 

dúvidas é o (12) 3897-3510. 
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Escolas municipais de Caraguatatuba recebem palestras e projetos 

relacionados ao Dia Mundial da Reciclagem 

 

Em alusão ao Dia Mundial da Reciclagem, comemorado no dia 17 de maio, as 

Secretarias de Educação e Meio Ambiente promoveram, em conjunto, a 

inauguração de alguns Pontos de Entrega Voluntária (Pevs) instalados em escolas 

municipais de Caraguatatuba, além de realizarem palestras aos alunos das escolas 

EMEF Prof. Euclydes Ferreira, no bairro Perequê-Mirim, e EMEF Prof. Jorge Passos, 

no Jaraguazinho. 

O intuito das atividades foi incentivar e reforçar nos alunos a importância da Coleta 

Seletiva, desde a fase de separação do lixo nas escolas até à destinação final. 

Inclusive, a separação do lixo reciclável e a reciclagem dos materiais foram alvos 

das palestras promovidas para alunos do 9° ano dessas escolas. 

Nesta terça-feira (17), a escola Euclydes Ferreira recebeu o secretário adjunto de 

Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, João Silva de Paula Ferreira, para conversar 

com os alunos sobre os tipos de ações realizadas na cidade. Os estudantes 

também participaram de palestra sobre projetos de Coleta Seletiva, Cooperativas 

de Reciclagem, PEVs, Ecopontos e muitos outros projetos que envolvem essas 

ações conscientes. 

O próprio PEV é um projeto coordenado pelo Setor de Projetos da Secretaria da 

Educação, onde, em média, 35 escolas do município irão receber a instalação. O 

intuito é fazer com que os alunos aprendam no dia a dia a utilizar os coletores para 

descarte de papel, papelão, plástico, vidro e metal. 

Já a escola Professor Jorge Passos realizou um bate papo reflexivo para as crianças 

do 4° ano abordando a Coleta Seletiva, o reuso de materiais recicláveis e a 

importância do descarte em locais corretos. Como a cidade oferece diversos 

serviços de coleta, foi reforçada a necessidade de todos estarem atentos às 



 

 
 

questões ambientais em prol de preservar a vegetação da Mata Atlântica e evitar a 

poluição dos rios e oceanos. 

Os alunos foram convidados a fazer um desenho de alerta aos adultos sobre esse 

tema utilizando os conhecimentos adquiridos e a criatividade. Quatro destes 

desenhos serão selecionados e transformados em placas informativas de 

educação ambiental pela Secretaria de Meio Ambiente. O objetivo é que estas 

placas sejam instaladas em pontos diferentes da cidade. 

A avaliação destes desenhos será realizada até a próxima semana e quando 

prontas, os alunos serão levados para ver as placas instaladas. 

Em Caraguatatuba, a reciclagem é uma das práticas sustentáveis realizadas 

através de diversos setores que investem desde o descarte até a separação e 

reaproveitamento dos materiais. Hoje, o município possui meios de descarte em 

três Ecopontos localizados nos bairros Golfinhos, Martim de Sá e Massaguaçu. 

Além disso, tem também a coleta seletiva, duas cooperativas de reciclagem, 

bituqueiras ecológicas, locais adequados para descarte de pneus e as instalações 

de Pontos de Entrega Voluntária. 

A cidade também investe na logística reversa, além de pneus, já mencionados, 

pilhas, lâmpadas e eletrônicos, todos são aceitos nos Ecopontos. 

No caso dos pneus, depois que são levados para os Ecopontos vão para uma 

caçamba que fica no transbordo. 
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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 d 

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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Prefeitura de Caraguatatuba reforça acolhimento de pessoas em 

situação de rua com queda intensa de temperatura 

 

Diariamente, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania, realiza atendimento social pelas ruas do 

município com equipes técnicas com foco no encaminhamento de pessoas em 

situação de rua a entidades conveniadas para serem abrigadas. 

O trabalho, que já ocorre todos os dias até às 21h, nos próximos dias será 

reforçado até à 1h devido à previsão de intensa queda de temperatura na região. 

Além do acolhimento de rotina, a capacidade de encaminhamento será ampliada 

nas instituições Casa do Caminho e na Casa de Passagem Restitui. A equipe da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania realizará o trabalho de 

abordagem em parceria com a Secretaria de Saúde. 

Nestas instituições, as pessoas em situação de rua receberão alimentação, kits de 

higiene pessoal, pernoite e serão avaliados pelas equipes. 

De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de 

São Paulo, as temperaturas mínimas do Litoral Paulista podem chegar a 10º C 

nesta semana. Por isso, a Defesa Civil ressalta a importância de atenção especial 

com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de 

rua. 

Previsão 

Ainda conforme a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de 

São Paulo, entre os dias 17 e 20/05, uma intensa massa de ar polar irá avançar no 

Estado, provocando queda acentuada da temperatura com momentos de frio 

intenso no Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. 



 

 
 

Além disso, entre terça-feira (17) e quarta-feira (18), uma nova instabilidade no 

oceano irá provocar fortes ventanias. As rajadas de vento serão intensas, com pico 

no período da tarde de quarta-feira, podendo chegar a 75 km/h. 

Existe risco de transtornos, como destelhamentos, queda de árvores e postes de 

energia. Desta forma, recomenda-se procurar abrigo em local seguro, evitando 

árvores ou coberturas frágeis e não praticar esportes aquáticos ou influenciados 

pelo vento. 

As menores temperaturas ocorrerão entre o final da madrugada e início da manhã. 

Há previsão de 6ºC no Vale do Paraíba e 1ºC na Serra da Mantiqueira. 
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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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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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Caraguatatuba é campeã em torneio de futsal feminino em Minas 

Gerais 

 

A equipe de futsal feminino da Prefeitura de Caraguatatuba, Geração 

Independente, garantiu no último domingo (15) o título de campeã do Torneio da 

Amizade de Futsal Feminino, realizado em Itanhandu, Minas Gerais. 

Ao todo, a equipe da Secretaria de Esportes fez uma sequência de seis jogos e se 

consagrou invicta na disputa contra os times de Carmo de Minas, Itamonte, 

Cruzeiro, Caxambu e São Lourenço, garantindo o troféu do torneio. 

Ao longo da competição 19 gols foram marcados e a equipe sofreu apenas dois, o 

que rendeu para a goleira do time, Carleane Jesus da Paz, o título de (goleira) 

menos vazada do Torneio da Amizade. 

De acordo com a comissão técnica, o objetivo é a preparação para os Jogos 

Regionais do Interior, que estão previstos para o segundo semestre de 2022. 

Futsal. 

“Nossas meninas sempre levaram o nome de Caraguatatuba para os lugares mais 

altos do pódio. Com os jogos regionais se aproximando, essa conquista dá ânimo 

para uma excelente competição”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e 

Recreação de Caraguatatuba. 

O Secretaria de Esportes e Recreação oferece gratuitamente aulas de futsal no 

município, em 11 núcleos, para pessoas a partir dos 6 anos de idade. 

A pré-inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do site 

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

Para atendimento presencial, basta ir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (CEMUG), localizado na avenida José Herculano, 50, no Jardim Britânia. 



 

 
 

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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Atletas de Caraguatatuba garantem pódio na Copa Brasil de Karatê 

Kyokushin 

 

Atletas da Prefeitura de Caraguatatuba conquistaram 4 medalhas de ouro e uma 

de bronze no último domingo (15), na Copa Brasil de Karatê Kyokushin, realizado 

no município de Canoas, no Rio Grande do Sul. 

Ao todo, 8 atletas da Secretaria de Esportes competiram pelo município e 

garantiram o pódio. Destaque na categoria Absoluta Faixa Preta foi a atleta Thais 

Carolina Alves, que conquistou uma das principais medalhas de ouro da 

competição. 

Ficaram ainda em primeiro lugar em suas categorias os atletas Anclerisson 

Gonçalves, faixa branca Adulto Leve Iniciante; Kaliel Vitor Amorim Alves, faixa 

laranja na categoria juvenil de 15 a 17 anos; e Laura do Prado Amorim Alves, faixa 

verde na categoria feminino infanto-juvenil de 12 a 14 anos, que também garantiu 

4º lugar na categoria Kata. 

A medalha de bronze foi garantida pelo atleta Lyedson Soares dos Anjos, faixa 

laranja na categoria Adulto Pesado-Iniciante e ainda um pódio de 4º por Daniel Vitor 

da Silva Tidioli. 

Os karatecas João Vitor Du Carmo Santos, faixa amarela, e Miguel Augusto 

Nascimento Guimarães foram longe na competição, mas caíram nas quartas de 

final. 

 “Retornamos com tudo com as atividades e modalidade esportivas em 

Caraguatatuba e os resultados já estão aparecendo”, disse Edvaldo Ormindo, 

secretário de Esportes e Recreação. 

Karatê 



 

 
 

A Secretaria de Esportes e Recreação oferece gratuitamente aulas de karatê no 

município em cerca de 10 núcleos esportivos para pessoas a partir dos 6 anos de 

idade, através do projeto “Nova Onda”. 

A pré-inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do site 

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

Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (CEMUG), localizado na Avenida José Herculano, 50, no Jardim Britânia. 

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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Banco de Leite Humano de Caraguatatuba procura novas doadoras 

para suprir estoque baixo 

 

Com estoque quase zerado, o Banco de Leite Humano (BLH) de Caraguatatuba 

procura novas doadoras de leite materno para suprir a demanda da maternidade e 

da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Casa de Saúde Stella Maris e da 

UTI Pediátrica do Hospital Regional do Litoral Norte. 

Por semana, a unidade utiliza 12 litros de leite e atualmente conta com apenas oito 

doadoras ativas. A extração do leite é realizada pela própria mãe, quando for 

conveniente para ela e a quantidade também fica a critério da doadora. Por isso, é 

importante que mais mulheres estejam dispostas à doação. 

Para ser doadora, a mãe e o bebê devem estar saudáveis e o bebê com um ganho 

de peso adequado. A doadora deve realizar exames de sangue conforme protocolo 

da Rede Brasileira de Bancos de Leite. 

Para auxiliar as mães e facilitar o processo, as doações são retiradas uma vez por 

semana pela própria equipe do Banco de Leite de Caraguatatuba. Um litro de leite 

materno doado pode ajudar a salvar a vida de até 10 recém-nascidos por dia. 

As interessadas em doar podem procurar a unidade do Banco de Leite CEAMI, 

localizado dentro do prédio do Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), no 

Sumaré. O horário de funcionamento da unidade é das 7h às 17h. O telefone para 

dúvidas é o (12) 3897-3510. 
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Departamento Ético Disciplinar orienta mais de 70 servidores das 

Secretarias de Mobilidade Urbana e Habitação 

 

O Departamento Ético Disciplinar da Secretaria de Administração da Prefeitura de 

Caraguatatuba promoveu duas orientações sobre ética, disciplina e condutas 

inadequadas no exercício da função para 79 servidores das Secretarias de 

Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão e Secretaria de Habitação nos últimos 

dias 9, 10 e 11 de maio. 

Ao todo, 67 funcionários, entre agentes de trânsito, agentes administrativos, 

agentes da Defesa Civil, equipe de engenharia de tráfego e segurança, 

participaram de duas palestras sobre o tema nos dias 9 e 10 no auditório da 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), no Centro. Na 

quarta-feira (11), 12 servidores da Secretaria de Habitação receberam as 

orientações do Departamento Ético Disciplinar no prédio da pasta, no Indaiá. 

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

de Carvalho, do Departamento Ético Disciplinar, abordaram os seguintes tópicos: 

acolhimento das denúncias; abertura de procedimento investigativo; processo 

sindicante e/ou disciplinar; deveres, proibições e responsabilidades, com base no  

Estatuto do Servidor (LC nº 25, de 25 de outubro de 2007); além de trabalhar o 

autoconhecimento dos participantes. 

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

municipais, o Departamento Ético Disciplinar participa das Integrações de Novos 

Servidores para os funcionários recém-admitidos. O prédio fica na Rua Vital Brasil, 

44, no Centro (antiga sede da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP).  Mais 

informações pelo telefone (12) 3881 -3940, de segunda a sexta-feira, das 9h às 

16h30. 
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FGV publica resultado final do processo seletivo do Censo 2022 na 

sexta-feira 

 

O resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS) do Censo Demográfico 

2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) será divulgado na 

próxima sexta-feira (20/5), no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  As provas 

para os cargos de nível fundamental de recenseador e das funções de nível médio 

de agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS) foram 

aplicadas em 10 de abril, nos períodos da manhã e da tarde, em todo o Brasil. A 

coleta de dados nos domicílios inicia no dia 1º de agosto. 

O IBGE destinou 123 vagas de recenseador, duas de agente censitário municipal e 

10 de agente censitário supervisor para as regiões Sul, Central e Norte de 

Caraguatatuba.  Ao todo, 310 pessoas se inscreveram no processo seletivo no 

município. O IBGE vai contratar temporariamente 183.021 recenseadores, 5.450 

agentes censitários municipais e 18.420 agentes censitários supervisores, 

observando no número de vagas reservado para pessoas com deficiência (PCD) e 

pessoas pretas e pardas (PPP), em todo o país.  As inscrições para o processo 

seletivo simplificado ocorreram entre os dias 15 de dezembro e 21 de janeiro. 

Atualmente, a estimativa do IBGE é que Caraguatatuba possua 125.194 

habitantes. O Censo 2010 contabilizou 100.840 pessoas residentes no município. 

Vencimentos 

A remuneração do recenseador será por produção, calculada por setor censitário, 

conforme taxa fixada e de conhecimento prévio do funcionário, unidades 

recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou 

amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Os 

valores da remuneração poderão ser estimados em um simulador que ficará no 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21


 

 
 

disponível no site https://censo2022.ibge.gov.br/. A carga horária mínima a ser 

cumprida é de 25h semanais.  O contrato tem previsão de até três meses. 

A função de agente censitário municipal (ACM) possui carga horária de 40h 

semanais e salário de R$ 2.100. O cargo de agente censitário supervisor (ACS) 

conta com jornada de 40h semanais e salário de R$ 1.700. Ambos terão direito a 

auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário 

proporcionais. O trabalho dos profissionais pode se estender por cinco meses. 

A prorrogação do contrato (Lei Federal nº 8.745/1993) das três funções ocorrerá 

com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 

2022 e na disponibilidade de recursos orçamentários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://censo2022.ibge.gov.br/
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Mais de 40 voluntários de Caraguatatuba doam sangue ao 

Hemonúcleo de São José dos Campos 

 

Uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Com esse objetivo 42 

voluntários de Caraguatatuba foram até o Hemonúcleo de São José dos Campos, 

na última sexta-feira (13), para doar sangue. A ação foi promovida pela Prefeitura 

de Caraguatatuba, por meio do Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), que 

levou os doadores ao local. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece como meta a doação por 3% a 

5% da população de um País e o Brasil chega a 1,9%, segundo dados do Ministério 

da Saúde. O Brasil conta com cerca de 100 hemocentros em todo o País e para 

doar o voluntário precisa ir a um deles portando documento oficial com foto. Os 

mais próximos de Caraguatatuba são dos municípios de São José dos Campos e de 

Taubaté. 

O voluntário Julio Boaretto, 36 anos, contou que o ato é de extrema importância, 

visto que o estoque do banco de sangue está baixo. “Além de cidadania é um ato 

de salvar vidas. É um pedaço nosso que está indo ajudar outras pessoas. Quem 

tem condições de doar, faça este ato de amor e colabore com outras vidas”, 

relatou. 

Caraguatatuba possui um grupo que, mensalmente, reúne voluntários para doação 

de sangue. Quem tiver interesse pode participar do grupo de 

whatsapp: https://chat.whatsapp.com/Bahjm5zPTWa1rQxuBBAcV3. 

Gilsandra Barbosa, 43 anos, é umas organizadoras do grupo e contou que é 

doadora há mais de 18 anos. “Sempre tive consciência da importância desta ação 

para quem doa e para quem recebe, até porque a cada doação podemos salvar até 

quatro vidas, uma vez que o sangue doado é separado em diferentes 

componentes, como hemácias, plaquetas e plasmas. Quando assumimos este 

https://chat.whatsapp.com/Bahjm5zPTWa1rQxuBBAcV3


 

 
 

compromisso, também estamos cuidando melhor do nosso corpo e tendo mais 

responsabilidade com nossa saúde”, destacou. 
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Prefeito de Caraguatatuba participa da troca do comando do CPI-1 da 

Polícia Militar em São José dos Campos 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve presente na manhã desta terça-

feira (17) na Cerimônia de Passagem de Comando do Policiamento do Interior-1 

(CPI-1), realizado em São José dos Campos. 

O evento empossou o Coronel PM Carlos Henrique Lucena Folha como novo 

comandante da Policia Militar do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O Coronel PM 

Rodrigo Eval Arena, ex-comandante da região, foi transferido para o CPI-2, com 

sede na cidade de Campinas. 

O novo comandante destacou que pretende fazer um comando com diálogo com 

suas tropas e ações afirmativas para o bem da segurança pública na região. “Não 

tenham dúvidas que sempre me verão ao lado de vocês, apoiando, orientando e 

sendo um amigo. Muito trabalho já foi concluído, mas muito precisa ser feito ainda 

para garantirmos que os cidadãos tenham uma vida e um dia a dia seguro”. 

Durante a cerimônia, os presentes e autoridades puderam acompanhar um desfile 

das tropas do CPI-1, com parte da tropa do Batalhão de Ações Especiais de Polícia 

(Baep) e outros batalhões. 

O prefeito Aguilar Junior ressaltou que sua administração em Caraguatatuba é 

parceira da Polícia Militar e está sempre apoiando suas ações no município. 

“Estamos sempre investindo para ampliar a segurança pública de Caraguatatuba, 

uma prova disso é a ampliação da atividade delegada da Polícia Militar e a criação 

para os policiais militares ambientais”, disse. 

“No futuro, queremos criar ações integradas entre nossa Guarda Civil Municipal e 

Polícia Militar. Parabenizo o novo comandante e desejo sucesso em seu trabalho”, 

finalizou. 
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Fundacc abre inscrições para cadastramento de Bandas e Grupos 

Musicais para eventos culturais 

 

A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba está com 

inscrições abertas para o cadastramento de Bandas e Grupos Musicais para 

apresentações nos eventos culturais da Fundação em 2022. 

Os interessados em participar do cadastramento deverão se inscrever como pessoa 

jurídica que forneça Nota Fiscal de Prestação de Serviços através de entidades 

representantes de classe, como associações, cooperativas, entre outras, até o dia 

15 de novembro de 2022, pelo endereço 

eletrônico: https://forms.gle/PdSMKEUUwJ3wveUAA. 

Vale ressaltar que para realizar a inscrição é necessário ter acesso a uma conta de 

e-mail cadastrada no Gmail para o preenchimento do formulário e que todos os 

integrantes da banda/grupo sejam maiores de idade. 

Não serão aceitas inscrições remetidas via fax ou e-mail. O cadastramento para 

contratação é válido até o dia 31 de dezembro deste ano e fica condicionado à 

constatação de demanda para cada evento e a previsão orçamentária da Fundacc 

e a uma Curadoria. 

Eventuais dúvidas referentes ao cadastramento poderão ser esclarecidas na sede 

da Fundacc, à Rua Santa Cruz, nº 396, Centro, de segunda a sexta-feira das 9h às 

12h e das 14h às 17h, ou pelo número:(12) 3897-5660. 

Confira o Edital completo no link:  https://fundacc.sp.gov.br/editais-

fundacc/17/05/2022/edital-no-0102022-cadastro-de-bandas-e-grupos-musicais-

para-eventos-culturais-em-2022. 

Serviço 

https://forms.gle/PdSMKEUUwJ3wveUAA
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/17/05/2022/edital-no-0102022-cadastro-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais-em-2022
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/17/05/2022/edital-no-0102022-cadastro-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais-em-2022
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/17/05/2022/edital-no-0102022-cadastro-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais-em-2022


 

 
 

Cadastro de Bandas e Grupos Musicais para eventos culturais 

Inscrições até 15/11 pelo link: https://forms.gle/PdSMKEUUwJ3wveUAA 

Cadastro válido até 31 de dezembro de 2022 
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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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IBGE vai divulgar na sexta-feira o resultado final do Processo Seletivo 

do Censo 2022 em Caraguatatuba 

Ao todo, 310 pessoas se inscreveram no processo seletivo no município 

 

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai divulgar na sexta-feira 

(20) o resultado final do PSS (Processo Seletivo Simplificado) do Censo 

Demográfico 2022 em Caraguatatuba. 

As provas para os cargos de nível fundamental de recenseador e das funções de 

nível médio de ACM (Agente Censitário Municipal) e ACS (Agente Censitário 

Supervisor) foram aplicadas no último dia 10 de abril, nos períodos da manhã e da 

tarde, em todo o Brasil. A coleta de dados nos domicílios vai começar no dia 1º de 

agosto. 

O IBGE destinou 123 vagas de recenseador, duas de agente censitário municipal e 

10 de agente censitário supervisor para as regiões Sul, Central e Norte de 

Caraguatatuba. Ao todo, 310 pessoas se inscreveram no processo seletivo no 

município. 

Segundo o instituto, haverá a contratação temporária de 183.021 recenseadores, 

5.450 agentes censitários municipais e 18.420 agentes censitários supervisores, 

observando no número de vagas reservado para PCD (Pessoas com Deficiência) e 

PPP (Pessoas Pretas e Pardas), em todo o país. 

As inscrições para o processo seletivo simplificado ocorreram entre os dias 15 de 

dezembro e 21 de janeiro. 



 

 
 

Atualmente, o IBGE estima que Caraguatatuba possui 125.194 habitantes. O 

Censo realizado em 2010 contabilizou 100.840 pessoas residentes no município. 
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Funcionários da Praiamar podem entrar em greve a partir de sexta 

(20). 

 

Os funcionários da empresa Praiamar, responsável pelo transporte coletivo em 

Caraguatatuba, podem entrar em greve a partir desta sexta-feira (20/5). 

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 (16/5). 

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. 

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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Caraguatatuba recolhe quase 87 mil bitucas de cigarro. 

 

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

recolheu um total de 86.975 bitucas de cigarro que foram descartados 

corretamente nos pontos de coleta do município. 

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

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

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

de abril foram coletadas 7.875 bitucas. 

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

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

poluição causada por um litro de esgoto. 

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

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

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

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

biodiversidade. 

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

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

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

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

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

banhista possa descartar as cinzas e as bitucas. 

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

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

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



 

 
 

trabalho é desenvolvido também em parceria com a Flow Sustentável, 

representante da Poiato Recicla no Litoral Norte. 

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

descontaminado, transformado em massa celulósica e utilizado para fazer papel 

artesanal. O produto reciclado retorna ao município para entidades sociais 

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

geração de renda. 
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Secretaria de Saúde de Caraguá inicia vacinação contra a gripe para 

novos grupos. 

 

Desde segunda-feira (16/5), 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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Aguilar Junior 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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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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Feira de adoção de cães e gatos acontece no próximo sábado em 

Caraguatatuba 

 

Cerca de 30 animais estarão à procura de um novo lar no próximo sábado (21), das 

9h às 13h, na Feira de Adoção de Cães e Gatos promovida pelo Centro de Controle 

de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba. 

Os animais estão clinicamente saudáveis, vacinados contra raiva, vermifugados e 

aptos a participar do Programa Municipal de Castração. Para adotar um animal é 

necessário ter mais de 18 anos, apresentar cópias de documento com foto, CPF e 

comprovante de residência. O adotante também precisará preencher um 

questionário e passar por uma breve entrevista com os profissionais. 

Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, é importante que a pessoa 

interessada avalie se realmente tem condições de cuidar do animal de estimação. 

“Este é um ato de amor, mas que também requer responsabilidade e 

comprometimento do adotante, que deve estar ciente de que o pet precisará de 

cuidados constantes até o fim da vida”, reforça. 

Caso a pessoa tenha interesse e não possa comparecer no sábado, pode procurar 

o CCZ na Rua Ministro Dílson Funaro, 115 – Jardim Britânia, de segunda à sexta-

feira, das 9h às 16h, para adotar os animais. 

Os pets que ficam para adoção são resgatados em situações de maus-tratos, por 

abandono, falta de higiene, alimentação, entre outros. Por esse motivo, ao adotar o 

pet, a pessoa estará proporcionando uma nova vida com mais qualidade ao animal. 
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Banco de Leite Humano de Caraguatatuba procura novas doadoras 

para suprir estoque baixo 

 

Com estoque quase zerado, o Banco de Leite Humano (BLH) de Caraguatatuba 

procura novas doadoras de leite materno para suprir a demanda da maternidade e 

da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Casa de Saúde Stella Maris e da 

UTI Pediátrica do Hospital Regional do Litoral Norte. 

Por semana, a unidade utiliza 12 litros de leite e atualmente conta com apenas oito 

doadoras ativas. A extração do leite é realizada pela própria mãe, quando for 

conveniente para ela e a quantidade também fica a critério da doadora. Por isso, é 

importante que mais mulheres estejam dispostas à doação. 

Para ser doadora, a mãe e o bebê devem estar saudáveis e o bebê com um ganho 

de peso adequado. A doadora deve realizar exames de sangue conforme protocolo 

da Rede Brasileira de Bancos de Leite. 

Para auxiliar as mães e facilitar o processo, as doações são retiradas uma vez por 

semana pela própria equipe do Banco de Leite de Caraguatatuba. Um litro de leite 

materno doado pode ajudar a salvar a vida de até 10 recém-nascidos por dia. 

As interessadas em doar podem procurar a unidade do Banco de Leite CEAMI, 

localizado dentro do prédio do Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher), no 

Sumaré. O horário de funcionamento da unidade é das 7h às 17h. O telefone para 

dúvidas é o (12) 3897-3510. 
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Quiosques em duas praias de Caraguatatuba serão reduzidos devido 

ao avanço do mar 

 

O constante avanço do mar sobre duas das praias mais frequentadas de 

Caraguatatuba, Mococa e Martim de Sá, vai obrigar os comerciantes instalados nas 

duas praias a reduzirem seus espaços a beira mar. Na Mococa, os quiosques 

deverão ser substituídos por “containers”. 

Nos últimos anos, as duas praias, a Martim de Sá, situada na região central e a 

Mococa, que fica na região norte, perderam um bom pedaço de sua faixa de areia, 

reduzindo a área de serviço dos quiosques e o espaço utilizado pelos banhistas. 

Na Mococa, segundo os comerciantes estabelecidos no local, cerca de 100 metros 

da faixa de areia foram “tomados” nos últimos dez anos pelo avanço do mar.  Dos 

nove quiosques, cinco já foram parcialmente destruídos pelo avanço da maré. 

Na Martim de Sá, considerada a praia mais conhecida e frequentada da cidade, 

acredita-se, que nos últimos dois anos cerca de 50 metros da faixa tenha sido 

invadida pelo mar no trecho de “curva” da orla. 

Nos quiosques estabelecidos nos cantos direito e esquerdo da praia, a redução da 

faixa de areia foi menor, de cerca de 20 a 30 metros. A Martim de Sá possui 14 

quiosques ao longo de sua orla. As últimas ressacas ocorridas na Martim de Sá, 

fizeram a areia chegar até a avenida Aldino Schiavi. 

Os proprietários de quiosques na Martim de Sá se reuniram com a prefeitura e foi 

decidido que os estabelecimentos sofrerão alterações em suas estruturas que 

serão reduzidas de 250 metros quadrados para cerca de 214 metros. 



 

 
 

Segundo a presidente da Associação dos Quiosques de Caraguatatuba, Maria 

Caetano de Castro, a “Cida”, proprietária de um quiosques na Martim de Sá, o 

projeto já teria sido aprovado pela Prefeitura e pelo SPU(Secretaria do Patrimônio 

da União). 

“Ficou definido que os quiosques desativarão suas frentes, muito prejudicado, 

devido ao avanço da maré, ampliando as suas áreas laterais. Todos os 

proprietários concordaram com as alterações. Os quiosques mais prejudicados são 

os que ficam no meio da praia, onde o mar tem avançado mais”, explicou. 

Mococa 

Dos nove quiosques instalados na Mococa, cinco deles já foram destruídos  pelo 

avanço do mar. No fim de semana, a ressaca destruiu parte das estruturas do mais 

antigo quiosque da praia, o trailer do Serjão, instalado em 1989. 

Nesta terça-feira(17), a prefeitura se reuniu com a associação e com alguns dos 

proprietários de quiosques da Mococa. O vereador Cristian Bota, preocupado com a 

situação dos comerciantes, esteve presente à reunião. A sugestão dada foi que os 

proprietários substituam suas estruturas por “containers”. 

Segundo consta, o avanço do mar na praia já estaria colocando em risco, em 

alguns trechos da praia,   a implantação do Projeto de Intervenção Urbanística 

(PIU). O projeto aprovado pela prefeitura e pelo SPU seria implantado o ano 

passado, mas devido a pandemia, acabou sendo adiado. 

O projeto prevê o recuo dos quiosques, entre 4 a 5 metros, novas vias e instalação 

de infraestrutura, como luz, água e saneamento. Acontece, que em alguns trechos 

o avanço do mar já ameaça a possibilidade do recuo. A partir do recuo dos 

quiosques, teria uma rua de 7 metros e as áreas particulares(algumas com projetos 

sub judice). Não teria como a prefeitura recuar os estabelecimentos e ocupar parte 

das áreas particulares. 

Por isso, a sugestão dos comerciantes substituírem suas atuais estruturas por 

containers. Os comerciantes da Mococa que estiveram na reunião desta terça(17), 

ficaram de avaliar a sugestão. 

A prefeitura continua sendo parceira dos quiosqueiros e disposta a fazer a parte de 

infraestrutura de água e esgoto, melhoria dos três acessos à praia, implantação de 

vagas e bolsões de estacionamentos e recuperação da vegetação nativa. Segundo 

a prefeitura, no projeto, está prevista a colocação de gabiões que vão conter mais a 

força de água. 
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REVENGE PORN: Homem é preso acusado de divulgar imagens 

íntimas de ex-companheira em Caraguatatuba 

 

Um crime recorrente na era pós advento da internet gerou repercussão nas redes 

sociais e na imprensa do Litoral Norte no começo desta semana. 

A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), em Caraguatatuba, prendeu um homem 

acusado de cometer um crime cibernético conhecido como “Pornografia de 

Vingança”. Geralmente é resultado de relacionamentos conflituosos ou abusivos 

quando uma das partes não suporta o término do relacionamento e expõe a outra, 

frequentemente o homem. E foi o que aconteceu em Caraguatatuba. 

O acusado divulgou imagens de sua ex-companheira na internet, que também pode 

fazer com que ele responde judicialmente por difamação. De acordo com a polícia, 

essas imagens tiradas de contexto são divulgadas de forma criminosa por meio de 

perfis fakes, em sites de prostituição. A pena pode chegar a 5 anos de cadeia. 

Em Caraguatatuba existe uma rede de apoio formada por mulheres para auxiliar 

quem for vítima deste tipo de crime, cometido em sua maioria por maridos, 

namorados ou companheiros das vítimas. 

O telefone da DDM em Caraguatatuba é o (12) 3882-3242. 
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Fundacc abre inscrições para cadastramento de Bandas e Grupos 

Musicais para eventos culturais 

 

A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba está com 

inscrições abertas para o cadastramento de Bandas e Grupos Musicais para 

apresentações nos eventos culturais da Fundação em 2022. 

Os interessados em participar do cadastramento deverão se inscrever como pessoa 

jurídica que forneça Nota Fiscal de Prestação de Serviços através de entidades 

representantes de classe, como associações, cooperativas, entre outras, até o dia 

15 de novembro de 2022, pelo endereço 

eletrônico: https://forms.gle/PdSMKEUUwJ3wveUAA. 

Vale ressaltar que para realizar a inscrição é necessário ter acesso a uma conta de 

e-mail cadastrada no Gmail para o preenchimento do formulário e que todos os 

integrantes da banda/grupo sejam maiores de idade. 

Não serão aceitas inscrições remetidas via fax ou e-mail. O cadastramento para 

contratação é válido até o dia 31 de dezembro deste ano e fica condicionado à 

constatação de demanda para cada evento e a previsão orçamentária da Fundacc 

e a uma Curadoria. 

Eventuais dúvidas referentes ao cadastramento poderão ser esclarecidas na sede 

da Fundacc, à Rua Santa Cruz, nº 396, Centro, de segunda a sexta-feira das 9h às 

12h e das 14h às 17h, ou pelo número:(12) 3897-5660. 

Confira o Edital completo no link:  https://fundacc.sp.gov.br/editais-

fundacc/17/05/2022/edital-no-0102022-cadastro-de-bandas-e-grupos-musicais-

para-eventos-culturais-em-2022. 

 

https://forms.gle/PdSMKEUUwJ3wveUAA
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/17/05/2022/edital-no-0102022-cadastro-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais-em-2022
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/17/05/2022/edital-no-0102022-cadastro-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais-em-2022
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/17/05/2022/edital-no-0102022-cadastro-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais-em-2022
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Rodoviários da Praiamar em Caraguatatuba (SP) podem entrar em 

greve nesta sexta (20) 

 

Caraguatuba (SP) pode amanhecer sem ônibus do transporte coletivo na próxima 

sexta-feira, 20 de maio de 2022. 

O Sindicato que representa os motoristas e trabalhadores nas empresas de 

transporte (STTRUCA) formalizou a ameaça por meio de ofício à direção da 

Praiamar, empresa que presta os serviços de ônibus na cidade do litoral paulista. 

A informação é do site Radar Litoral. 

O ofício, assinado pelo presidente do sindicato dos motoristas, Francisco Israel, foi 

entregue à empresa na segunda-feira (16). 

A paralisação, se ocorrer, será por falta de possibilidade de acordo e negociação 

com a categoria no mês do dissídio. 

Na pauta de reivindicações está a correção pela variação do INPC/IBGE no período 

de maio de 2021 a abril de 2022. Isso corresponde a um percentual de 12,47% e 

mais 26,58% de aumento real. 

No ofício entregue à Praiamar pela entidade sindical que representa os 

trabalhadores da empresa, é explicado que 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”. 



 

 
 

A pauta de reivindicações inclui outros 18 itens, como hora extra, vale refeição/vale 

alimentação e participação nos lucros. 

Ainda segundo o Radar Litoral, o presidente do sindicato, Francisco Israel, afirmou 

que a categoria busca pelo menos a reposição da inflação. A empresa, no entanto, 

teria afirmado 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 ao portal Radar 

Litoral. 

A Praiamar alega que não tem condições de conceder qualquer reajuste. Primeiro 

por causa dos insumos, como o diesel, que impactaram fortemente nos custos da 

empresa. E depois porque o contrato atual se encerra no próximo mês, o que 

motivou a prefeitura a dar início a um novo processo licitatório. 
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