
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta e Quinta-Feira, 18 e 19 de Maio de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Com estoque muito abaixo do necessário, banco de leite humano de Caraguá 

procura doadoras 

 

Caraguatatuba 

Preso por porte de arma de uso restrito e corrupção ativa em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Audiência Pública sobre transporte coletivo é adiada em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Em resposta à Prefeitura, Praiamar emite nota e enfatiza que o seu interesse é 

negociar 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego até sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Defesa Civil contabilizam mais de 20 casos de queda de árvores em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza mutirão de inscrições para atividades 

esportivas no Estrela D’Alva 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia entrega de absorventes para adolescentes da rede municipal 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Homem tenta subornar equipe da PM com R$ 39 mil para evitar prisão em Caraguá  

 

Caraguatatuba 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/com-estoque-muito-abaixo-do-necessario-banco-de-leite-humano-de-caragua-procura-doadoras/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/com-estoque-muito-abaixo-do-necessario-banco-de-leite-humano-de-caragua-procura-doadoras/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/preso-por-porte-de-arma-de-uso-restrito-e-corrupcao-ativa-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/audiencia-publica-sobre-transporte-coletivo-e-adiada-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/em-resposta-a-prefeitura-praiamar-emite-nota-e-enfatiza-que-o-seu-interesse-e-negociar/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/em-resposta-a-prefeitura-praiamar-emite-nota-e-enfatiza-que-o-seu-interesse-e-negociar/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19712/pat-de-caraguatatuba-tem-140-vagas-de-emprego-ate-sexta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/19713/prefeitura-e-defesa-civil-contabilizam-mais-de-20-casos-de-queda-de-arvores-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/19713/prefeitura-e-defesa-civil-contabilizam-mais-de-20-casos-de-queda-de-arvores-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/19714/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-mutirao-de-inscricoes-para-atividades-esportivas-no-estrela-d?alva
https://radarlitoral.com.br/noticias/19714/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-mutirao-de-inscricoes-para-atividades-esportivas-no-estrela-d?alva
https://novaimprensa.com/2022/05/entrega-absorventes-escolas.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/homem-tenta-subornar-equipe-da-pm-com-r.html


 

 
 

Vendaval deve continuar até domingo (22), alerta defesa civil  

 

Jornal Atos 

Caraguatatuba 

Caraguá é a primeira cidade a combater a pobreza menstrual na RMVale  

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Homem oferece R$ 39 mil para não ser preso após PM encontrar arma em carro 

em Caraguatatuba (SP) 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba promove aprimoramento de professores sobre 

Deficiência Visual  

 

Caraguatatuba 

Bailarinos de Caraguatatuba são premiados no III Festival ‘Todas as Danças’ de 

São Sebastião  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba e Defesa Civil avaliam estragos provocados por vendaval na cidade  

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Feira de negócios turísticos ‘BNT Mercosul’ 

 

Caraguatatuba 

Defesa Civil avalia estragos por vendaval na cidade 

 

012 News 

Caraguatatuba 

Banco de Leite Humano de Caraguatatuba procura doadoras para suprir estoque 

baixo 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego até sexta-feira  

 

Caraguatatuba 

Fundacc abre inscrições para cadastramento de Bandas e Grupos Musicais para 

eventos culturais  

http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/vendaval-deve-continuar-ate-domingo22.html
https://jornalatos.net/ultimas-noticias/caragua-e-a-primeira-cidade-a-combater-a-pobreza-menstrual-na-rmvale/
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/homem-oferece-r-39-mil-para-n-o-ser-preso-apos-pm-encontrar-arma-em-carro-em-caraguatatuba-sp-1.385399
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/homem-oferece-r-39-mil-para-n-o-ser-preso-apos-pm-encontrar-arma-em-carro-em-caraguatatuba-sp-1.385399
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/18/educacao-de-caraguatatuba-promove-aprimoramento-de-professores-sobre-deficiencia-visual/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/18/educacao-de-caraguatatuba-promove-aprimoramento-de-professores-sobre-deficiencia-visual/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/18/bailarinos-de-caraguatatuba-sao-premiados-no-iii-festival-todas-as-dancas-de-sao-sebastiao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/18/bailarinos-de-caraguatatuba-sao-premiados-no-iii-festival-todas-as-dancas-de-sao-sebastiao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/18/caraguatatuba-e-defesa-civil-avaliam-estragos-provocados-por-vendaval-na-cidade/
https://www.caraguatv.com.br/2022/05/18/feira-de-negocios-turisticos-bnt-mercosul/
https://www.caraguatv.com.br/2022/05/18/defesa-civil-avalia-estragos-por-vendaval-na-cidade/
https://www.012news.com.br/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-procura-doadoras-para-suprir-estoque-baixo/
https://www.012news.com.br/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-procura-doadoras-para-suprir-estoque-baixo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/pat-de-caraguatatuba-tem-140-vagas-de-emprego-ate-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/fundacc-abre-inscricoes-para-cadastramento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/fundacc-abre-inscricoes-para-cadastramento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais/


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove 2ª etapa do Circuito Municipal de Tênis de Mesa no dia 11 

de junho  

 

Caraguatatuba 

Banco de Alimentos de Caraguatatuba repassa mais de 2.300 kg de alimentos em 

abril  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba e Defesa Civil avaliam estragos provocados por 

vendaval na cidade  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza mutirão de inscrições para atividades 

esportivas no Estrela D’Alva  

 

Caraguatatuba 

Bailarinos de Caraguatatuba são premiados no III Festival ‘Todas as Danças’ de 

São Sebastião  

 

Caraguatatuba 

Corpo de Baile de Caraguatatuba estreia espetáculo gratuito ‘Teia’ na próxima 

sexta-feira  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura divulgará destino Caraguatatuba na feira de negócios turísticos ‘BNT 

Mercosul’  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba transfere para início de junho as audiências públicas 

sobre Transporte Público Coletivo  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Confederação Brasileira de Vela preparam evento e discutem 

implantação de escola de vela em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba promove aprimoramento de professores sobre 

Deficiência Visual  

 

Caraguatatuba 

Estrada rural do bairro Pegorelli, na região sul, recebe nivelamento mecânico da 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/caraguatatuba-promove-2a-etapa-do-circuito-municipal-de-tenis-de-mesa-no-dia-11-de-junho/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/caraguatatuba-promove-2a-etapa-do-circuito-municipal-de-tenis-de-mesa-no-dia-11-de-junho/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/banco-de-alimentos-de-caraguatatuba-repassa-mais-de-2-300-kg-de-alimentos-em-abril/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/banco-de-alimentos-de-caraguatatuba-repassa-mais-de-2-300-kg-de-alimentos-em-abril/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/prefeitura-de-caraguatatuba-e-defesa-civil-avaliam-estragos-provocados-por-vendaval-na-cidade/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/prefeitura-de-caraguatatuba-e-defesa-civil-avaliam-estragos-provocados-por-vendaval-na-cidade/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-mutirao-de-inscricoes-para-atividades-esportivas-no-estrela-dalva/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-mutirao-de-inscricoes-para-atividades-esportivas-no-estrela-dalva/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/bailarinos-de-caraguatatuba-sao-premiados-no-iii-festival-todas-as-dancas-de-sao-sebastiao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/bailarinos-de-caraguatatuba-sao-premiados-no-iii-festival-todas-as-dancas-de-sao-sebastiao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/corpo-de-baile-de-caraguatatuba-estreia-espetaculo-gratuito-teia-na-proxima-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/corpo-de-baile-de-caraguatatuba-estreia-espetaculo-gratuito-teia-na-proxima-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/prefeitura-divulgara-destino-caraguatatuba-na-feira-de-negocios-turisticos-bnt-mercosul/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/prefeitura-divulgara-destino-caraguatatuba-na-feira-de-negocios-turisticos-bnt-mercosul/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/prefeitura-de-caraguatatuba-transfere-para-inicio-de-junho-as-audiencias-publicas-sobre-transporte-publico-coletivo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/prefeitura-de-caraguatatuba-transfere-para-inicio-de-junho-as-audiencias-publicas-sobre-transporte-publico-coletivo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/prefeitura-e-confederacao-brasileira-de-vela-preparam-evento-e-discutem-implantacao-de-escola-de-vela-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/prefeitura-e-confederacao-brasileira-de-vela-preparam-evento-e-discutem-implantacao-de-escola-de-vela-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/educacao-de-caraguatatuba-promove-aprimoramento-de-professores-sobre-deficiencia-visual/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/educacao-de-caraguatatuba-promove-aprimoramento-de-professores-sobre-deficiencia-visual/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/18/estrada-rural-do-bairro-pegorelli-na-regiao-sul-recebe-nivelamento-mecanico-da-sesep/


 

 
 

Sesep  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba e Defesa Civil avaliam estragos provocados por 

vendaval na cidade 

 

Caraguatatuba 

Audiências Públicas para discutir sobre concessão de empresa para limpeza 

urbana iniciam na próxima semana 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Prefeitura divulgará destino Caraguatatuba na feira de negócios turísticos ‘BNT 

Mercosul’ 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba reforça acolhimento de pessoas em situação de rua 

com queda intensa de temperatura 

 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego até sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove 2ª etapa do Circuito Municipal de Tênis de Mesa no dia 11 

de junho 

 

Caraguatatuba 

Banco de Alimentos de Caraguatatuba repassa mais de 2.300 kg de alimentos em 

abril 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba e Defesa Civil avaliam estragos provocados por 

vendaval na cidade 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza mutirão de inscrições para atividades 

esportivas no Estrela D’Alva 

 

https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-e-defesa-civil-avaliam-estragos-provocados-por-vendaval-na-cidade/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-e-defesa-civil-avaliam-estragos-provocados-por-vendaval-na-cidade/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/audiencias-publicas-para-discutir-sobre-concessao-de-empresa-para-limpeza-urbana-iniciam-na-proxima-semana/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/audiencias-publicas-para-discutir-sobre-concessao-de-empresa-para-limpeza-urbana-iniciam-na-proxima-semana/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-divulgara-destino-caraguatatuba-na-feira-de-negocios-turisticos-bnt-mercosul/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-divulgara-destino-caraguatatuba-na-feira-de-negocios-turisticos-bnt-mercosul/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-reforca-acolhimento-de-pessoas-em-situacao-de-rua-com-queda-intensa-de-temperatura/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-reforca-acolhimento-de-pessoas-em-situacao-de-rua-com-queda-intensa-de-temperatura/
https://falacaragua.com.br/2022/05/ccz-de-caraguatatuba-realiza-feira-de-adocao-de-caes-e-gatos-no-proximo-sabado/
https://falacaragua.com.br/2022/05/pat-de-caraguatatuba-tem-140-vagas-de-emprego-ate-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-promove-2a-etapa-do-circuito-municipal-de-tenis-de-mesa-no-dia-11-de-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-promove-2a-etapa-do-circuito-municipal-de-tenis-de-mesa-no-dia-11-de-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/05/banco-de-alimentos-de-caraguatatuba-repassa-mais-de-2-300-kg-de-alimentos-em-abril/
https://falacaragua.com.br/2022/05/banco-de-alimentos-de-caraguatatuba-repassa-mais-de-2-300-kg-de-alimentos-em-abril/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-e-defesa-civil-avaliam-estragos-provocados-por-vendaval-na-cidade/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-e-defesa-civil-avaliam-estragos-provocados-por-vendaval-na-cidade/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-mutirao-de-inscricoes-para-atividades-esportivas-no-estrela-dalva/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-mutirao-de-inscricoes-para-atividades-esportivas-no-estrela-dalva/


 

 
 

Caraguatatuba 

Bailarinos de Caraguatatuba são premiados no III Festival ‘Todas as Danças’ de 

São Sebastião 

 

Caraguatatuba 

Corpo de Baile de Caraguatatuba estreia espetáculo gratuito ‘Teia’ na próxima 

sexta-feira 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba reforça acolhimento de pessoas em situação de rua 

com queda intensa de temperatura  

 

Caraguatatuba 

Individuo é preso por porte de arma de uso restrito e corrupção ativa em 

Caraguatatuba  

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Vendaval causa queda de árvores em Caraguatatuba nesta quarta-feira 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Fortes ventos causam queda de árvore e energia em cidades do Vale do Paraíba 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Fundacc abre inscrições para cadastramento de Bandas e Grupos Musicais para 

eventos culturais 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba reforça acolhimento de pessoas em situação de rua 

com queda intensa de temperatura 

 

Caraguatatuba 

Individuo é preso por porte de arma de uso restrito e corrupção ativa em 

Caraguatatuba 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Homem é preso por porte de arma de uso restrito e corrupção ativa em 

Caraguatatuba  

https://falacaragua.com.br/2022/05/bailarinos-de-caraguatatuba-sao-premiados-no-iii-festival-todas-as-dancas-de-sao-sebastiao/
https://falacaragua.com.br/2022/05/bailarinos-de-caraguatatuba-sao-premiados-no-iii-festival-todas-as-dancas-de-sao-sebastiao/
https://falacaragua.com.br/2022/05/corpo-de-baile-de-caraguatatuba-estreia-espetaculo-gratuito-teia-na-proxima-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/corpo-de-baile-de-caraguatatuba-estreia-espetaculo-gratuito-teia-na-proxima-sexta-feira/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/18/prefeitura-de-caraguatatuba-reforca-acolhimento-de-pessoas-em-situacao-de-rua-com-queda-intensa-de-temperatura/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/18/prefeitura-de-caraguatatuba-reforca-acolhimento-de-pessoas-em-situacao-de-rua-com-queda-intensa-de-temperatura/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/19/individuo-e-preso-por-porte-de-arma-de-uso-restrito-e-corrupcao-ativa-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/19/individuo-e-preso-por-porte-de-arma-de-uso-restrito-e-corrupcao-ativa-em-caraguatatuba/
https://spriomais.com.br/2022/05/18/vendaval-causa-queda-de-arvores-em-caraguatatuba-nesta-quarta-feira/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/fortes-ventos-causam-queda-de-energia-em-cidades-do-vale-do-paraiba-16512412
https://litoraldefato.com.br/2022/05/18/fundacc-abre-inscricoes-para-cadastramento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/18/fundacc-abre-inscricoes-para-cadastramento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/18/prefeitura-de-caraguatatuba-reforca-acolhimento-de-pessoas-em-situacao-de-rua-com-queda-intensa-de-temperatura/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/18/prefeitura-de-caraguatatuba-reforca-acolhimento-de-pessoas-em-situacao-de-rua-com-queda-intensa-de-temperatura/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/19/individuo-e-preso-por-porte-de-arma-de-uso-restrito-e-corrupcao-ativa-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/19/individuo-e-preso-por-porte-de-arma-de-uso-restrito-e-corrupcao-ativa-em-caraguatatuba/
https://agazetarm.com.br/2022/05/homem-e-preso-por-porte-de-arma-de-uso-restrito-e-corrupcao-ativa-em-caraguatatuba/
https://agazetarm.com.br/2022/05/homem-e-preso-por-porte-de-arma-de-uso-restrito-e-corrupcao-ativa-em-caraguatatuba/


 

 
 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Fundacc abre inscrições para cadastramento de Bandas e Grupos Musicais para 

eventos culturais 

 

Caraguatatuba 
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Com estoque muito abaixo do necessário, banco de leite humano de 

Caraguá procura doadoras 

 

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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Preso por porte de arma de uso restrito e corrupção ativa em 

Caraguatatuba 

 

Um homem, que dirigia um veículo em alta velocidade, foi abordado por uma 

equipe do 20º Batalhão De Polícia Militar do Interior, no bairro Massaguaçu, em 

Caraguatatuba, na noite dessa terça-feira (17), por volta das 22h50. 

Ao revistar o veículo os policiais encontraram uma pistola cal. 9mm com 

numeração suprimida. Questionado sobre a arma, o indivíduo M.M.A, tentou 

subornar a equipe com uma quantia de R$39.000 para não ser detido. 

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da 

Justiça. 
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Audiência Pública sobre transporte coletivo é adiada em 

Caraguatatuba 

 

A audiência pública, que ocorreria nos dias 17, 18 e 19 de maio, para ouvir a 

população sobre os problemas e melhorias do transporte público do município, foi 

adiada para o início de junho. 

A suspensão das datas atuais ocorreu por decisão judicial do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. 

Durante pronunciamento em uma live nas redes sociais na noite dessa terça-feira 

(17), o prefeito Aguilar Junior informou que a mudança ocorreu devido a um pedido 

de antecipação de tutela feito pela empresa responsável pelo transporte público de 

Caraguatatuba, a Praiamar, alegando que as datas não haviam sido publicadas 

previamente em um veículo de grande circulação. 

Porém, como essas datas já estavam previstas para o mês de maio, continuarão 

como Consulta Pública, onde a população já será ouvida, nos mesmos horários e 

locais que seriam as Audiência Públicas. 

Ainda segundo o prefeito, o contrato com a empresa Praiamar não está sendo 

executado de maneira correta, o que tem prejudicado a população, que está 

insatisfeita com o serviço prestado. Em menos de seis anos, segundo o prefeito, a 

empresa foi autuada em mais de 800 vezes, por atraso, não cumprimento das 

regras contratuais, entre outros motivos. 

O contrato de concessão com a Praiamar, que prevê 15 anos, é de 2007 e termina 

no dia 22 de junho de 2022, podendo ser prorrogado ou não por mais 15 anos. 

Entretanto, Aguilar Júnior deixou claro que não será prorrogado: “não é vantajoso, a 

população tem sofrido muito, não será renovado”, disse. 



 

 
 

Caso não aja tempo hábil, se necessário, será feito contrato emergencial, finalizou 

o prefeito. 

Confira as novas datas da Audiência Pública: 

Dia 01 de junho, às 19h, na EMEF Alaor Xavier Junqueira, Rua José Maria Ferreira 

dos Santos, 381 – Travessão. 

Dia 02 de junho, às 19h, na EMEF Prof. Antônia Antunes Arouca, Rua Itália Baffi 

Magni, 581 – Massaguaçu. 

Dia 03 de junho, às 19h, na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, Av. 

Pernambuco, 1.101 – Indaiá. 

O Portal Tamoios News questionou a empresa Praiamar sobre o pronunciamento 

do Prefeito, porém, até o momento da publicação desta nota a empresa não se 

manifestou.  
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Em resposta à Prefeitura, Praiamar emite nota e enfatiza que o seu 

interesse é negociar 

 

Audiências Públicas sobre transporte coletivo de Caraguá são adiadas pelo TJSP e 

Praiamar deixa claro que quer negociar com a Prefeitura 

As audiências públicas, que ocorreriam nos dias 17, 18 e 19 de maio, esta 

semana, para ouvir a população sobre os problemas e melhorias do transporte 

público do município, foram adiadas para o início de junho. 

Como essas datas já estavam previstas para este mês de maio, a Prefeitura de 

Caraguá decidiu manter como “Consulta Pública” (ontem, hoje e amanhã), na qual 

a população já está sendo ouvida, nos mesmos horários e locais que seriam as 

Audiências Públicas. O contrato de concessão com a Praiamar, que prevê 15 anos, 

é de 2007 e termina no dia 22 de junho de 2022, podendo ser prorrogado ou não 

por mais 15 anos. 

A Praiamar está aberta ao diálogo com a gestão municipal atual, pois acredita que 

uma empresa já instalada na cidade, e que a conhece bem, deve continuar com os 

serviços prestados, pois a mesma tem o direito de renovação do contrato por mais 

15 anos. 

Em 2021 a Prefeitura fez uma intervenção nos serviços prestados pela Praiamar 

que ficou afastada de sua função por meses. Isto gerou um déficit no capital da 

empresa em mais de R$ 2 milhões e meio. E hoje, a Prefeitura acumula uma dívida 

de mais de 50 milhões com a empresa de transporte público, por processos 



 

 
 

perdidos na justiça, devido a reajustes não repassados pela atual gestão, mas que 

foram acordados entre ambos. 

A 4ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu acórdão favorável à 

Praiamar Transportes, para manutenção de serviços de transporte público, no 

último dia 11 de abril. Após interposição de ações contra dois decretos criados pela 

Prefeitura de Caraguatatuba, na tentativa de barrar a empresa de transportes com 

a caducidade do contrato. Mas, a Praiamar garantiu seu direito legítimo de prestar 

seus serviços de transporte público na cidade. 

Mesmo com a dívida da gestão atual para com a empresa de transporte público, a 

Praiamar reforça que está aberta ao diálogo amistoso, e acordo, que garante o 

parcelamento da dívida existente, e renovação do contrato. 

Segundo a Diretoria da Praiamar, o acordo é um bom negócio para todos. Para a 

Prefeitura que deixará a mobilidade urbana sob os cuidados de uma empresa que 

atende a cidade há muito tempo, e que está apta e já possui infraestrutura para o 

serviço, com desejo de aperfeiçoá-lo ainda mais. 

Caso não haja um acordo favorável entre a atual administração municipal e a 

empresa de transporte público, a dívida continuará existente. Isto prejudica a futura 

administração da cidade, e a população, que pagará pelos prejuízos causados pela 

atual gestão. 

A Praiamar ainda esclarece que é a favor das audiências públicas para entender e 

atender as demandas da população. E enfatiza que sempre esteve disposta a 

dialogar com a Prefeitura, e assim melhor atender seus serviços de forma a 

contribuir com o desenvolvimento da cidade. Promover um transporte de alta 

qualidade e com a remuneração justa. 

Confira as novas datas da Audiência Pública: 

Dia 01 de junho, às 19h, na EMEF Alaor Xavier Junqueira, Rua José Maria Ferreira 

dos Santos, 381 – Travessão. 

Dia 02 de junho, às 19h, na EMEF Prof. Antônia Antunes Arouca, Rua Itália Baffi 

Magni, 581 – Massaguaçu. 

Dia 03 de junho, às 19h, na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, Av. 

Pernambuco, 1.101 – Indaiá. 
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PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego até sexta-feira 

 

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

quarta-feira (18), o quadro de vagas para 140 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são Motoboy (20), Motorista de caminhão (15) e 

corretor de imóveis (6). Também há oportunidades para pessoas com deficiência, 

sendo uma vaga para promotor de vendas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cozinha, Ajudante de Obras, Apontador, Atendente de Pizzaria, Auxiliar de 

Enfermagem, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Vendas, Auxiliar Técnico 

em Saúde Bucal, Balconista, Carpinteiro, Chefe de Cozinha, Consultor de Vendas, 

Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, Costureira, Cozinheira (o), Doméstica, 

Eletricista, Eletricista de Autos, Faxineira, Funileiro, Instalador de Alarmes 

Residenciais, Instalador de Rastreador Veicular, Mecânico Automotivo, Mecânico de 

Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Mestre de 

Obras, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista, Motorista de Caminhão 

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



 

 
 

Caminhão Munk, Operador de Carregadeira, Operador de Retroescavadeira, 

Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, Promotor de Vendas 

(PcD), Recepcionista Atendente, Representante Comercial (ramo alimentício), 

Representante de Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico de Informática, 

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

Vendedor Externo, Vendedora e Zelador. 
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Prefeitura e Defesa Civil contabilizam mais de 20 casos de queda de 

árvores em Caraguatatuba 

 

Os fortes ventos que chegaram a Caraguatatuba no início da semana, causaram 

danos entre a noite de terça (17) e a manhã de quarta-feira (18). O município já 

registrou 24 casos de quedas de árvores e galhos em áreas públicas e particulares, 

além da remoção de lona da tenda da Praça da Cultura, no centro. 

As ocorrências são avaliadas e atendidas pela Prefeitura de Caraguatatuba, por 

meio das equipes da Defesa Civil Municipal e Secretaria de Serviços Públicos. 

Os principais problemas foram registrados nas regiões Central e Norte como os 

bairros Jardim Maristela, Sumaré, Pontal Santamarina, Centro, Martim de Sá, Rio 

do Ouro, Mococa, Massaguaçu, Condomínio Mar Verde, Jaraguazinho, Tabatinga, 

Loteamento Morada do Mar, Olaria e Jardim do Sol. 

Os atendimentos prosseguem com as equipes da Defesa Civil e Secretaria de 

Serviços Públicos, que cortam e retiram galhos e troncos que caíram em vias 

públicas, comércios e residências. 

Outra equipe, juntamente do Corpo de Bombeiros, esteve na Praça da Cultura, no 

Centro, para a remoção das lonas da tenda que, por conta dos ventos, faziam 

pressão nas estruturas metálicas e representavam risco de queda. Toda a área foi 

isolada para evitar possíveis acidentes. 

Mais vendaval 



 

 
 

A previsão de baixa temperatura e ventos com rajadas de 50 km/h a 80 km/h é 

válida até domingo (22). A Marinha do Brasil alerta que neste período as ondas 

podem chegar de 3 até 5 metros de altura em alto-mar. 

Por conta dos ventos fortes, a orientação dos órgãos de segurança pública é para 

que as pessoas evitem ficar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e 

descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e 

placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

O alerta é que quinta (19) e sexta-feira (20) a onda de frio continua intensa com 

temperaturas baixas durante a madrugada e início do dia. Por isso, a orientação 

dos órgãos públicos é para que as pessoas permaneçam agasalhadas. No sábado 

(21) e domingo (22), o sol deve aparecer ao longo do dia e as temperaturas 

aumentam de forma gradativa. Ainda chove fraco e de forma isolada. As 

temperaturas ficam entre 11º e 23º graus até o final de semana. 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza mutirão de inscrições para 

atividades esportivas no Estrela D’Alva 

 

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

promove neste sábado (21), das 9h às 15h, um mutirão de inscrições para 

atividades esportivas na escola EMEF Prof. Antônio Freitas de Avellar, localizada na 

Rua João Marcello, 302, no bairro Estrela D’Alva. Os interessados podem se 

inscrever em mais de 10 modalidades disponíveis para a região central. 

As modalidades disponíveis são: Atletismo; Artes Marciais; Bicicross; Esportes de 

Quadra; Esportes Radicais; Futebol de Campo, Society e de Praia; Ginástica 

Funcional e Rítmica; Lutas e Modalidades AcD/PcD. 

Para se inscrever, o munícipe precisa levar cópias de documentos pessoais como 

RG, CPF, comprovante de endereço, atestado médico e foto 3×4, se houver. 

Menores de 18 anos devem estar acompanhados de seus responsáveis que 

também devem estar munidos de cópia do RG. 

As modalidades são oferecidas em 14 núcleos espalhados pela cidade, além de 

trabalhar em outros lugares específicos como as pistas de skate, a pista de 

bicicross e o espaço na Avenida da Praia. 

Lembrando que na hora da realização da matrícula é oferecida a opção de 

assinatura do Termo de Prorrogação de Data para Entrega de Atestado Médico. 

Com esse documento, o aluno terá um prazo de 20 dias para entregar o documento 

em um dos núcleos de inscrição (Cemug, Ciases Sumaré ou Travessão) garantindo 



 

 
 

a vaga por esse período, mas até o atestado ser entregue o aluno não pode 

frequentar a aula. 

Demais regiões 

É possível se pré-inscrever nas modalidades esportivas oferecidas pela Prefeitura 

de Caraguatatuba, através do projeto Nova Onda, em outras regiões, 

gratuitamente, a partir dos seis anos de idade e de forma on-line. 

As pré-inscrições podem ser feitas através do site 

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

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

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

Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José 

Herculano, 50, no Poiares. 

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

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

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

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

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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Caraguatatuba inicia entrega de absorventes para adolescentes da 

rede municipal 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou a 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, proposta pela vereadora Vera Morais. A 

cidade é a primeira da região a fazer esse tipo de distribuição. 

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. 

Oficialização da doação de absorventes 

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

início da entrega de absorventes na escola Professor Antonio Freitas de Avelar, no 

bairro Caputera. 

“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: “sou pai de duas meninas e me sinto 

realizado em poder entregar esses kits que vão beneficiar essas jovens que 

precisam”. 

Já a parlamentar responsável pelo projeto 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. Quando propus o projeto, o prefeito foi 



 

 
 

totalmente solidário e disse que apoiaria, por isso meu agradecimento hoje”, 

declarou Vera. 
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Homem tenta subornar equipe da PM com R$ 39 mil para evitar 

prisão em Caraguá 

 

Para tentar evitar sua prisão em flagrante por porte de uma pistola calibre 9 

milímetros com numeração suprimida, um homem ofereceu R$ 39 mil para os 

policiais militares. Acabou preso e além de ser  indiciado pelo porte da arma 

também irá responder por corrupção ativa.  

Corrupção ativa é quando se oferece vantagem indevida, no caso ocorrido ontem, 

oferta de dinheiro, a um funcionário público, em troca de algum tipo de favor ou 

beneficio 

O caso aconteceu na noite de ontem, terça-feira (17), por volta das 22h50, no 

bairro do Massaguaçu, região norte de Caraguatatuba. 

Um  homem, identificado como M.M.A, dirigia em alta velocidade eu veículo quando 

foi abordado por policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em 

Caraguatatuba. 

Após ser parado na blitz, os policiais em revista ao veículo encontraram uma pistola 

cal. 9mm com numeração suprimida, arma de uso exclusivo das forças de 

segurança. 

Indagado a respeito da arma o criminoso M.M.A., procurou desconversar e ofereceu 

para equipe a quantia de 39.000,00 reais, para não ser preso. M.M.A. acabou 

recebendo voz de prisão por porte ilegal de arma e por tentar corromper os policiais 

militares.  



 

 
 

Ele foi encaminhado até a delegacia de Caraguatatuba, onde foi indiciado pelos 

dois crimes e ficou à disposição da justiça. A arma e o dinheiro, que seria pago 

como suborno, foram entregues na delegacia.  
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Vendaval deve continuar até domingo (22), alerta defesa civil 

 

A previsão de baixa temperatura e ventos com rajadas de 50 km/h a 80 km/h deve 

permanecer até domingo (22). A Marinha do Brasil alerta que neste período as 

ondas podem chegar de 3 até 5 metros de altura em alto-mar. A prefeitura de 

Caraguatatuba, através da Defesa Civil, apresentou um balanço dos estragos 

provocados pelo vendaval que atinge a cidade desde a noite de ontem(Leia abaixo). 

A Defesa Civil de Caraguatatuba orienta que por conta dos ventos fortes, as 

pessoas devem evitar ficar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e 

descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e 

placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

A Defesa Civil lembra que quinta (19) e sexta-feira (20), a onda de frio continua 

intensa com temperaturas baixas durante a madrugada e início do dia. Por isso, a 

orientação dos órgãos públicos é para que as pessoas permaneçam agasalhadas. 

No sábado (21) e domingo (22), o sol deve aparecer ao longo do dia e as 

temperaturas aumentam de forma gradativa. Ainda chove fraco e de forma isolada. 

As temperaturas ficam entre 11º e 23º graus durante esses cinco dias. 

Avaliação 

Os fortes ventos que chegaram a Caraguatatuba no início da semana, causaram 

danos entre a noite de terça (17) e a manhã desta quarta-feira (18). Até o 



 

 
 

momento, o município já registrou 24 casos de quedas de árvores e galhos em 

áreas públicas e particulares, além da remoção de lona da tenda da Praça da 

Cultura, no centro. 

Desde cedo as ocorrências são avaliadas e atendidas pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio das equipes da Defesa Civil Municipal e Secretaria de 

Serviços Públicos. 

Segundo informações preliminares, as ocorrências foram registradas nas regiões 

Central e Norte como os bairros Jardim Maristela, Sumaré, Pontal Santamarina, 

Centro, Martim de Sá, Rio do Ouro, Mococa, Massaguaçu, Condomínio Mar Verde, 

Jaraguazinho, Tabatinga, Loteamento Morada do Mar, Olaria e Jardim do Sol. 

Os atendimentos prosseguem com as equipes da Defesa Civil e Secretaria de 

Serviços Públicos. Elas cortam e retiram galhos e troncos que caíram em vias 

públicas, comércios e residências. 

Outra equipe, juntamente do Corpo de Bombeiros, estive na Praça da Cultura, no 

Centro, para a remoção das lonas da tenda que, por conta dos ventos, faziam 

pressão nas estruturas metálicas e representavam risco de queda. Toda a área foi 

isolada para evitar possíveis acidentes. 

Os fortes ventos também provocaram queda de árvores e destelhamento de casas 

em Ubatuba e Ilhabela. Segundo informou os bombeiros ninguém teria ficado ferido 

devido aos incidentes causados pelos fortes ventos. 
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Caraguá é a primeira cidade a combater a pobreza menstrual na 

RMVale 

 

Avançando na pauta feminina, Caraguatatuba iniciou, na última segunda-feira (16), 

o processo de entrega de kits de absorventes para adolescentes da rede municipal 

de ensino. Com base na lei 2.597 de 2021, a cidade é a primeira da RMVale 

(Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) a combater a pobreza 

menstrual. 

O processo de entrega começou na escola municipal Professor Antônio Freitas de 

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

Morais que teve a sensibilidade de propor esse projeto. Sou pai de duas meninas e 

me sinto realizado em poder entregar esses kits que vão beneficiar essas jovens 

que precisam”, enfatizou o prefeito, Aguilar Junior (MDB). 

A pobreza menstrual é caracterizada pela ausência de recursos básicos de higiene, 

como absorventes, água, sabonete, papel higiênico e infraestrutura adequada 

(banheiros seguros, saneamento básico e coleta de lixo). A temática está 

diretamente relacionada com a desigualdade social. Mulheres beneficiadas pelo 

problema são aquelas que não tem acesso aos itens de higiene ou informações 

acerca do tema. 

O tópico já era uma preocupação da secretária de Educação, Márcia Paiva, quando 

ainda era gestora escolar. Segundo a secretária, havia a necessidade de buscar 



 

 
 

meios da unidade escolar prover absorventes para disponibilizar para as alunas, 

especialmente 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”, assegurou. 

A expectativa é que todas as unidades municipais recebam os kits. Em caso de 

necessidade, a aluna deve procurar a secretaria escolar para solicitar o item. 
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Homem oferece R$ 39 mil para não ser preso após PM encontrar 

arma em carro em Caraguatatuba (SP) 

Caso ocorreu no bairro Massaguaçú, na tarde desta terça-feira (17) 

 

Um homem foi preso por porte de arma ilegal e corrupção ativa no bairro 

Massaguaçú, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na tarde de terça-

feira (17). 

Segundo a PM houve um patrulhamento pela região e os policiais abordaram um 

veículo em alta velocidade. 

Durante revista veicular foi localizado uma pistola calibre 9 milímetros com 

numeração raspada. Questionado, o suspeito ofereceu para equipe R$ 39 mil para 

não ser preso. 

Em consequência dos fatos, foi dada voz de prisão e o homem permaneceu à 

disposição da Justiça. 
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Educação de Caraguatatuba promove aprimoramento de professores 

sobre Deficiência Visual 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba, por meio do Setor de 

Educação Inclusiva, está promovendo uma formação direcionada aos professores 

do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Com o tema ‘Saberes da 

Deficiência Visual’, 14 professores participam desse momento de estudo que foram 

divididos em quatro encontros. 

A formadora do grupo, supervisora Daniela Lellis, contou que o objetivo é aprimorar 

os conhecimentos dos professores das salas de recursos multifuncionais que 

atendem os alunos com Deficiência Visual (DV). Ela explicou que as salas de 

recursos multifuncionais têm a lógica de potencializar o ensino dos alunos com 

deficiência ou com altas habilidades para promover condições de acesso, 

aprendizagem e participação no ensino regular. 

Atualmente, a rede municipal de ensino de Caraguatatuba atende 23 alunos no 

quadro de Deficiências Visuais, sendo sete alunos cegos e 16 com redução da 

capacidade visual. 

Nos próximos encontros formativos os professores participarão de atividades 

práticas voltadas para a preparação dos alunos para o aprendizado de braile. 

Para a secretária de Educação, Márcia Paiva, são muito importantes as formações 

dos educadores do Atendimento Educacional Especializado (AEE). “Os objetivos da 

Educação Inclusiva e do AEE são eliminar barreiras no processo de ensino-

aprendizagem e garantir o pleno acesso e participação de todos os alunos na 



 

 
 

escola regular. Esses profissionais fomentam a valorização do trabalho 

colaborativo, das diversidades no ambiente escolar e das potencialidades dos 

estudantes”, concluiu. 
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Bailarinos de Caraguatatuba são premiados no III Festival ‘Todas as 

Danças’ de São Sebastião 

 

Os alunos das Oficinas Culturais da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Balé Jovem e Escola de Bailados participaram do lll Festival de 

Dança ‘Todas as Danças’, em São Sebastião, realizado de 12 a 15 de maio, no 

Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico. Ao todo, foram 15 prêmios 

para apresentações solo e em grupo. 

Segundo a coordenadora de danças da Fundacc, Cristina Neves, “a participação 

em festivais de dança nos permite fazer intercâmbio com outros bailarinos e, desta 

forma, qualificar nosso trabalho. Gostaria de agradecer especialmente ao Partner 

convidado e ao preparador José Amaral, professoras e ensaiadoras Samantha 

Delfino e Elisa Venâncio, a presidente da Fundacc Silmara Mattiazzo e aos pais e 

responsáveis que acreditam no trabalho realizado pela Escola de Bailados e 

Oficinas Culturais”. 

A presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, disse estar muito feliz com os 

resultados. “Nos orgulha o trabalho desenvolvido e cada resultado alcançado”. 

 Confira a Classificação 

1° Lugar: Conjunto Contemporâneo Misto – Escola de Bailados de Caraguatatuba – 

Coreografia: Akaito – Coreógrafo Júnior Silva 

1° Lugar: Solo Contemporâneo Adulto – Solista Samantha Delfino – Coreografia: O 

último Suspiro – Coreógrafo Júnior Silva 



 

 
 

2 ° Lugar:  Variação de Repertório Adulto – Solista Alex Feliciano – Coreografia: Lá 

Sylphide 

2° Lugar: Solo Neoclássico Juvenil – Solista Mayara Rivello – Coreógrafo: José 

Amaral 

2° Lugar: Pás de Deus Adulto – Solistas José Amaral e Geovanna Vitória – 

Coreografia: Coppelia 

2° Lugar: Conjunto Neoclássico Misto – Balé Jovem de Caraguatatuba – 

Coreografia: Vícios e Venenos – Coreógrafo Júnior Silva. 

3° Lugar: Conjunto de Repertório Misto – Solistas Maíra Naara e Alex Feliciano 

(Corpo de Baile e Balé Jovem) – Coreografia: Diana e Acteon 

3 ° Lugar: Gran Pás de Deus Adulto – Solistas Sophia de Paula e Alex Feliciano – 

Coreografia:  Chamas de Paris 

3° Lugar: Variação de Repertório Juvenil – Solista Sophia de Paula – Coreografia: 

3° Variação do Trois das Odaliscas 

3° Lugar: Conjunto Clássico Juvenil – Escola de Bailados – Coreografia: Petits 

Fleuristes – Coreógrafo Júnior Silva 

Bailarina Revelação – Samantha Delfino com solo ‘O último Suspiro’ 

2º lugar: Grupo de Dança Olho de Hórus da Fundacc – Coreografia: leveza – 

Coreógrafa Suely Loyla 

3º lugar: Grupo de Dança Olho de Hórus da Fundacc – Coreografia: Ventre Brasil – 

Coreógrafa Suely Loyola 

3º lugar: Conjunto Juvenil – Oficinas Culturais da Fundacc – Coreografia: Da era Old 

ao Tik Tok – Coreógrafa Ka Silva 

2º lugar: Danças Urbanas Infantil – Grupo Manifesto 
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Caraguatatuba e Defesa Civil avaliam estragos provocados por 

vendaval na cidade 

 

Os fortes ventos que chegaram a Caraguatatuba no início da semana, causaram 

danos entre a noite de terça (17) e a manhã desta quarta-feira (18). Até o 

momento, o município já registrou 24 casos de quedas de árvores e galhos em 

áreas públicas e particulares, além da remoção de lona da tenda da Praça da 

Cultura, no centro. 

Desde cedo as ocorrências são avaliadas e atendidas pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio das equipes da Defesa Civil Municipal e Secretaria de 

Serviços Públicos. 

Segundo informações preliminares, as ocorrências foram registradas nas regiões 

Central e Norte como os bairros Jardim Maristela, Sumaré, Pontal Santamarina, 

Centro, Martim de Sá, Rio do Ouro, Mococa, Massaguaçu, Condomínio Mar Verde, 

Jaraguazinho, Tabatinga, Loteamento Morada do Mar, Olaria e Jardim do Sol. 

Os atendimentos prosseguem com as equipes da Defesa Civil e Secretaria de 

Serviços Públicos. Elas cortam e retiram galhos e troncos que caíram em vias 

públicas, comércios e residências. 

Outra equipe, juntamente do Corpo de Bombeiros, estive na Praça da Cultura, no 

Centro, para a remoção das lonas da tenda que, por conta dos ventos, faziam 

pressão nas estruturas metálicas e representavam risco de queda. Toda a área foi 

isolada para evitar possíveis acidentes. 



 

 
 

Mais vendaval 

A previsão de baixa temperatura e ventos com rajadas de 50 km/h a 80 km/h será 

vigente entre quarta-feira (18) e domingo (22). A Marinha do Brasil alerta que neste 

período as ondas podem chegar de 3 até 5 metros de altura em alto-mar. 

Por conta dos ventos fortes, a orientação dos órgãos de segurança pública é para 

que as pessoas evitem ficar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e 

descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e 

placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

Lembrando que quinta (19) e sexta-feira (20), a onda de frio continua intensa com 

temperaturas baixas durante a madrugada e início do dia. Por isso, a orientação 

dos órgãos públicos é para que as pessoas permaneçam agasalhadas. No sábado 

(21) e domingo (22), o sol deve aparecer ao longo do dia e as temperaturas 

aumentam de forma gradativa. Ainda chove fraco e de forma isolada. As 

temperaturas ficam entre 11º e 23º graus durante esses cinco dias. 
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Feira de negócios turísticos ‘BNT Mercosul’ 

 

A cidade de Caraguatatuba participará de mais um importante evento do setor 

turístico no Brasil. Desta vez, os atrativos do município serão apresentados durante 

a 27ª edição da Bolsa de Negócios Turísticos – BNT Mercosul 2022, realizada entre 

os dias 27 e 28 de maio nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú, em Santa 

Catarina. 

Segundo a organização do evento, o objetivo é reunir profissionais de turismo para 

a realização de negócios entre fornecedores e compradores do país e da América 

do Sul, criando um cenário ideal para quem pretende divulgar destinos, fechar 

negócios e fazer contatos comerciais. 

A programação da BNT é marcada, além da feira de turismo, pelas rodadas de 

negócios e pelas capacitações, que ocorrem em salas exclusivas. Os mais diversos 

destinos, atrações e organizações já confirmaram presença e promoverão 

conteúdos especiais nestes espaços, inclusive com apresentação da Secretaria de 

Turismo de Caraguatatuba. 

Na oportunidade, a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, participará 

ainda de workshop e encontro de secretários do país, promovido pela Associação 

Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (Anseditur), buscando o 

fortalecimento do segmento entre os municípios integrantes da organização. 

Considerada a Capital do Litoral Norte, cada vez mais a cidade tem se destacado 

em outras regiões dentro e fora do Estado, pela capacidade de receber turistas 

com uma variedade de atrativos durante todo o ano. A presença em feiras e ações 



 

 
 

similares faz parte da estratégia do governo municipal para impulsionar a indústria 

do turismo, visando à geração de emprego e renda e o desenvolvimento do 

município. 

As ações da cidade na BNT serão direcionadas ao público final, à imprensa 

especializada, agências e operadoras de turismo e outros profissionais do 

segmento. A divulgação se dará no estande da Secretaria de Turismo e Viagens do 

Estado de São Paulo (Setur-SP), em colaboração com o Circuito Litoral Norte, com o 

intuito de atrair novos viajantes para a região. 

Mais participações 

Em janeiro deste ano, a Prefeitura apresentou o município durante a 42ª Feira 

Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, na Espanha, que reuniu 

empresas participantes de 107 países, neste que é considerado um dos maiores 

eventos do mundo voltado ao negócio turístico. 

Caraguatatuba também expôs seus atrativos na Vitrine Turística Anato 2022, a 

principal feira de turismo da Colômbia, realizada em fevereiro. No mês de março, 

esteve na 33ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), considerada a maior 

feira do segmento em Portugal, e na tradicional Feira de Turismo da Associação das 

Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região (AVIRRP). 

A cidade participou, ainda, do 3º Fórum BandNews Expo Visite São Paulo, em 22 de 

março. Além disso, marcou presença na Feira de Negócios Turísticos União 

Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo (UGART), promovida de 25 e 

26 de março, em Porto Alegre (RS). E mais recentemente, esteve na World Travel 

Market Latin America – WTM 2022, de 5 a 7 de abril, em São Paulo. 
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Defesa Civil avalia estragos por vendaval na cidade 

 

Os fortes ventos que chegaram a Caraguatatuba no início da semana, causaram 

danos entre a noite de terça (17) e a manhã desta quarta-feira (18). Até o 

momento, o município já registrou 24 casos de quedas de árvores e galhos em 

áreas públicas e particulares, além da remoção de lona da tenda da Praça da 

Cultura, no centro. 

Desde cedo as ocorrências são avaliadas e atendidas pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio das equipes da Defesa Civil Municipal e Secretaria de 

Serviços Públicos. 

Segundo informações preliminares, as ocorrências foram registradas nas regiões 

Central e Norte como os bairros Jardim Maristela, Sumaré, Pontal Santamarina, 

Centro, Martim de Sá, Rio do Ouro, Mococa, Massaguaçu, Condomínio Mar Verde, 

Jaraguazinho, Tabatinga, Loteamento Morada do Mar, Olaria e Jardim do Sol. 

Os atendimentos prosseguem com as equipes da Defesa Civil e Secretaria de 

Serviços Públicos. Elas cortam e retiram galhos e troncos que caíram em vias 

públicas, comércios e residências. 

Outra equipe, juntamente do Corpo de Bombeiros, estive na Praça da Cultura, no 

Centro, para a remoção das lonas da tenda que, por conta dos ventos, faziam 

pressão nas estruturas metálicas e representavam risco de queda. Toda a área foi 

isolada para evitar possíveis acidentes. 

Mais vendaval 



 

 
 

A previsão de baixa temperatura e ventos com rajadas de 50 km/h a 80 km/h será 

vigente entre quarta-feira (18) e domingo (22). A Marinha do Brasil alerta que neste 

período as ondas podem chegar de 3 até 5 metros de altura em alto-mar. 

Por conta dos ventos fortes, a orientação dos órgãos de segurança pública é para 

que as pessoas evitem ficar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e 

descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e 

placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

Lembrando que quinta (19) e sexta-feira (20), a onda de frio continua intensa com 

temperaturas baixas durante a madrugada e início do dia. Por isso, a orientação 

dos órgãos públicos é para que as pessoas permaneçam agasalhadas. No sábado 

(21) e domingo (22), o sol deve aparecer ao longo do dia e as temperaturas 

aumentam de forma gradativa. Ainda chove fraco e de forma isolada. As 

temperaturas ficam entre 11º e 23º graus durante esses cinco dias. 
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Banco de Leite Humano de Caraguatatuba procura 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 Humano 

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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PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego até sexta-feira 

 

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

quarta-feira (18), o quadro de vagas para 140 oportunidades de emprego. 

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

seis para corretor de imóveis. Também há oportunidades para pessoas com 

deficiência, sendo uma vaga para promotor de vendas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cozinha, Ajudante de Obras, Apontador, Atendente de Pizzaria, Auxiliar de 

Enfermagem, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Vendas, Auxiliar Técnico 

em Saúde Bucal, Balconista, Carpinteiro, Chefe de Cozinha, Consultor de Vendas, 

Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, Costureira, Cozinheira (o), Doméstica, 

Eletricista, Eletricista de Autos, Faxineira, Funileiro, Instalador de Alarmes 

Residenciais, Instalador de Rastreador Veicular, Mecânico Automotivo, Mecânico de 

Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Mestre de 

Obras, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista, Motorista de Caminhão 

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

Caminhão Munk, Operador de Carregadeira, Operador de Retroescavadeira, 

Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, Promotor de Vendas 

(PcD), Recepcionista Atendente, Representante Comercial (ramo alimentício), 

Representante de Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico de Informática, 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

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

Vendedor Externo, Vendedora e Zelador. 
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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 

Cadastro de Bandas e Grupos Musicais para eventos culturais 

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


 

 
 

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

Cadastro válido até 31 de dezembro de 2022 
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Caraguatatuba promove 2ª etapa do Circuito Municipal de Tênis de 

Mesa no dia 11 de junho 

 

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

promove no dia 11 de junho, no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves 

(Cemug), a 2ª etapa do Circuito Municipal de Tênis de Mesa. Os atletas já podem 

realizar sua inscrição. 

De acordo com a secretaria, a competição será iniciada às 8h e deve receber até 

200 atletas. Segundo Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes de Caraguatatuba, a 

1ª etapa se mostrou um sucesso e a segunda deve ser ainda melhor. 

“Nosso objetivo é aumentar ainda mais a qualidade em relação ao primeiro evento. 

Tivemos grandes jogos e uma excelente organização e para essa nova competição, 

queremos melhorar ainda mais o resultado”, disse. 

Os atletas interessados devem realizar sua inscrição pelo telefone (12) 99127-

4969 (Professora Mayara Cardim). A inscrição é solidária e facultativa com a troca 

de um quilo de alimento. 
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Banco de Alimentos de Caraguatatuba repassa mais de 2.300 kg de 

alimentos em abril 

 

O Banco de Alimentos de Caraguatatuba repassou 2300,5 kilos de alimentos a 

instituições cadastradas no mês de abril. Dentre este total, 2.270 kg foram de 

melancia. 

Segundo especialistas, a melancia é uma fruta bastante refrescante que possui 

vitamina C, A, além de minerais. Por ter muita água, ela ajuda a hidratar o 

organismo e seu consumo regular ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e 

melhora a imunidade. Além de ser ingerida na forma in natura, o suco de melancia 

é bastante popular. 

Os produtos doados chegam ao espaço e passam por uma triagem. Aqueles 

considerados inapropriados para consumo são descartados antes de serem 

distribuídos às entidades que necessitam do auxílio para assegurar o direito básico 

à alimentação. 

Atualmente, são 14 entidades que recebem os alimentos repassados pelo Bando 

de Alimentos, com objetivo de combater o desperdício e contribuir com a redução 

da insegurança alimentar das pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

O Banco oferece ainda ações de educação nutricional, com cursos e capacitações 

voltados para boas práticas e aproveitamento integral dos alimentos. No mês de 

abril, além das doações, ocorreu uma formação em “Boas Práticas de Manipulação 

de Alimentos”. 

Esta capacitação foi dada em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e 

certificou 10 pessoas. 

Parcerias 



 

 
 

Produtores rurais, varejistas ou atacadistas interessados em realizar doações 

podem entrar em contato com a equipe do Banco de Alimentos para firmar a 

parceria, pelo telefone 3883-6548, 

email: bancodealimentos@caraguatatuba.sp.gov.br ou diretamente no local, na 

Avenida Ministro Dílson Funaro, 287 – Jardim Britânia. 
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Prefeitura de Caraguatatuba e Defesa Civil avaliam estragos 

provocados por vendaval na cidade 

 

Os fortes ventos que chegaram a Caraguatatuba no início da semana, causaram 

danos entre a noite de terça (17) e a manhã desta quarta-feira (18). Até o 

momento, o município já registrou 11 casos de quedas de árvores em áreas 

públicas e particulares e remoção de lona da tenda da Praça da Cultura, no centro. 

Desde cedo as ocorrências são avaliadas e atendidas pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio das equipes da Defesa Civil Municipal e Secretaria de 

Serviços Públicos. 

Segundo informações preliminares, nove destas ocorrências são atendidas pela 

Defesa Civil nos bairros Sumaré, Casa Branca, Jetuba, Loteamento Morada do Mar, 

três ocorrências no Massaguaçu, Mococa e Tabatinga. E duas ocorrências nos 

bairros Casa Branca e Sumaré são atendidas pelas equipes da Secretaria de 

Serviços Públicos. 

No momento, a Defesa Civil atende uma ocorrência na Travessa Isabel Cristina, no 

bairro Sumaré. As equipes de reforço trabalham para realizar a remoção de uma 

árvore caída dentro de residência, que causou danos à moradia e não deixou 

ninguém ficou ferido. 

As equipes, juntamente do Corpo de Bombeiros, estão na Praça da Cultura no 

Centro para a remoção das lonas da tenda que, por conta dos ventos, fazem 



 

 
 

pressão nas estruturas metálicas e representam risco de queda. Toda a área está 

isolada, para evitar possíveis acidentes. 

Já as equipes da Secretaria de Serviços Públicos atuam na Rua Inês de Fátima, no 

bairro Casa Branca e Avenida Siqueira Campos, bairro Sumaré, para a remoção de 

árvores caídas em áreas públicas e particulares. 

A previsão de baixa temperatura e ventos com rajadas de 50 km/h a 80 km/h é 

vigente entre quarta-feira (18) e domingo (22). Neste período as ondas podem 

chegar de 3 até 5 metros de altura em alto-mar. 

Por conta dos ventos fortes, a orientação dos órgãos de segurança pública é para 

que as pessoas evitem ficar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e 

descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e 

placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

Lembrando que quinta (19) e sexta-feira (20), a onda de frio continua intensa com 

temperaturas baixas durante a madrugada e início do dia. No sábado (21) e 

domingo (22), o sol aparece ao longo do dia e as temperaturas aumentam de forma 

gradativa e ainda chove fraco e de forma isolada. As temperaturas ficam entre 11º 

e 23º graus durante esses cinco dias. 

(Publicado às 13h) 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza mutirão de inscrições para 

atividades esportivas no Estrela D’Alva 

 

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

promove neste sábado (21), das 9h às 15h, um mutirão de inscrições para 

atividades esportivas na escola EMEF Prof. Antônio Freitas de Avellar, localizada na 

Rua João Marcello, 302, no bairro Estrela D’Alva. Os interessados podem se 

inscrever em mais de 28 modalidades disponíveis para a região central. Cada 

munícipe em até três modalidades. 

As modalidades disponíveis são: Atletismo; Artes Marciais; Bicicross; Esportes de 

Quadra; Esportes Radicais; Futebol de Campo, Society e de Praia; Ginástica 

Funcional e Rítmica; Lutas e Modalidades AcD/PcD. 

Para se inscrever, o munícipe precisa levar cópias de documentos pessoais como 

RG, CPF, comprovante de endereço, atestado médico e foto 3×4, se houver. 

Menores de 18 anos devem estar acompanhados de seus responsáveis que 

também devem estar munidos de cópia do RG. 

As modalidades são oferecidas em 14 núcleos espalhados pela cidade, além de 

trabalhar em outros lugares específicos como as pistas de skate, a pista de 

bicicross e o espaço na Avenida da Praia. 

Lembrando que na hora da realização da matrícula é oferecida a opção de 

assinatura do Termo de Prorrogação de Data para Entrega de Atestado Médico. 

Com esse documento, o aluno terá um prazo de 20 dias para entregar o documento 

em um dos núcleos de inscrição (Cemug, Ciases Sumaré ou Travessão) garantindo 

a vaga por esse período, mas até o atestado ser entregue o aluno não pode 

frequentar a aula. 

Inscrições para demais regiões 



 

 
 

É possível se pré-inscrever nas modalidades esportivas oferecidas pela Prefeitura 

de Caraguatatuba, através do projeto Nova Onda, em outras regiões, 

gratuitamente, a partir dos seis anos de idade e de forma on-line. 

As pré-inscrições podem ser feitas através do site 

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

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

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

Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José 

Herculano, 50, no Poiares. 

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

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

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

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

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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Bailarinos de Caraguatatuba são premiados no III Festival ‘Todas as 

Danças’ de São Sebastião 

 

Os alunos das Oficinas Culturais da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Balé Jovem e Escola de Bailados participaram do lll Festival de 

Dança ‘Todas as Danças’, em São Sebastião, realizado de 12 a 15 de maio, no 

Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico. Ao todo, foram 15 prêmios 

para apresentações solo e em grupo. 

Segundo a coordenadora de danças da Fundacc, Cristina Neves, “a participação 

em festivais de dança nos permite fazer intercâmbio com outros bailarinos e, desta 

forma, qualificar nosso trabalho. Gostaria de agradecer especialmente ao Partner 

convidado e ao preparador José Amaral, professoras e ensaiadoras Samantha 

Delfino e Elisa Venâncio, a presidente da Fundacc Silmara Mattiazzo e aos pais e 

responsáveis que acreditam no trabalho realizado pela Escola de Bailados e 

Oficinas Culturais”. 

A presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, disse estar muito feliz com os 

resultados. “Nos orgulha o trabalho desenvolvido e cada resultado alcançado”. 

Confira a Classificação 

1° Lugar: Conjunto Contemporâneo Misto – Escola de Bailados de Caraguatatuba – 

Coreografia: Akaito – Coreógrafo Júnior Silva 

1° Lugar: Solo Contemporâneo Adulto – Solista Samantha Delfino – Coreografia: O 

último Suspiro – Coreógrafo Júnior Silva 

2 ° Lugar:  Variação de Repertório Adulto – Solista Alex Feliciano – Coreografia: Lá 

Sylphide 

2° Lugar: Solo Neoclássico Juvenil – Solista Mayara Rivello – Coreógrafo: José 

Amaral 



 

 
 

2° Lugar: Pás de Deus Adulto – Solistas José Amaral e Geovanna Vitória – 

Coreografia: Coppelia 

2° Lugar: Conjunto Neoclássico Misto – Balé Jovem de Caraguatatuba – 

Coreografia: Vícios e Venenos – Coreógrafo Júnior Silva. 

3° Lugar: Conjunto de Repertório Misto – Solistas Maíra Naara e Alex Feliciano 

(Corpo de Baile e Balé Jovem) – Coreografia: Diana e Acteon 

3 ° Lugar: Gran Pás de Deus Adulto – Solistas Sophia de Paula e Alex Feliciano – 

Coreografia:  Chamas de Paris 

3° Lugar: Variação de Repertório Juvenil – Solista Sophia de Paula – Coreografia: 

3° Variação do Trois das Odaliscas 

3° Lugar: Conjunto Clássico Juvenil – Escola de Bailados – Coreografia: Petits 

Fleuristes – Coreógrafo Júnior Silva 

Bailarina Revelação – Samantha Delfino com solo ‘O último Suspiro’ 

2º lugar: Grupo de Dança Olho de Hórus da Fundacc – Coreografia: leveza – 

Coreógrafa Suely Loyla 

3º lugar: Grupo de Dança Olho de Hórus da Fundacc – Coreografia: Ventre Brasil – 

Coreógrafa Suely Loyola 

3º lugar: Conjunto Juvenil – Oficinas Culturais da Fundacc – Coreografia: Da era Old 

ao Tik Tok – Coreógrafa Ka Silva 

2º lugar: Danças Urbanas Infantil – Grupo Manifesto 
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Corpo de Baile de Caraguatatuba estreia espetáculo gratuito ‘Teia’ na 

próxima sexta-feira 

 

O Corpo de Baile Municipal de Caraguatatuba estreia o espetáculo ‘Teia’, na 

próxima sexta-feira (27), às 20h, no TMC – Teatro Mario Covas. O espetáculo é 

gratuito e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes 

do início da sessão. 

Com coreografia de Pedro Penuela, em parceria e co-criação com os bailarinos do 

Corpo de Baile, o espetáculo apresenta imagens que traduzem coreograficamente 

reflexões e experiências relacionadas à interdependência dos seres humanos com 

a complexa trama da vida na Terra. 

De acordo com o grupo, para a criação do novo espetáculo foram utilizadas 

pesquisas desenvolvidas para o videodança ‘O Concreto e a Água’, de 2021, em 

que os bailarinos focalizaram suas relações e tensões com a Mata Atlântica e o 

bioma regional. 

Segundo Penuela, coreógrafo da performance, “neste espetáculo questionamos a 

concepção usual dos humanos como indivíduos separados, que estariam fora de 

algo que chamamos de natureza, buscando corporificar como somos inseparáveis 

da imensa teia da vida”. 

O espetáculo ‘Teia’ é o primeiro trabalho criado para os palcos pelo Corpo de Baile 

desde o início da pandemia de Covid-19. O evento tem direção artística da diretora 

do Corpo de Baile, Cristina Neves, e apoio da Prefeitura Municipal, por meio da 

Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Serviço 

Espetáculo: Teia – com Corpo de Baile de Caraguatatuba 

Data: 27 de maio (sexta-feira) 



 

 
 

Horário: 20h 

Ingressos: Gratuito – retirar na bilheteria do teatro a partir das 19h no dia 27/5 

Classificação Livre 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Prefeitura divulgará destino Caraguatatuba na feira de negócios 

turísticos ‘BNT Mercosul’ 

 

A cidade de Caraguatatuba participará de mais um importante evento do setor 

turístico no Brasil. Desta vez, os atrativos do município serão apresentados durante 

a 27ª edição da Bolsa de Negócios Turísticos – BNT Mercosul 2022, realizada entre 

os dias 27 e 28 de maio nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú, em Santa 

Catarina. 

Segundo a organização do evento, o objetivo é reunir profissionais de turismo para 

a realização de negócios entre fornecedores e compradores do país e da América 

do Sul, criando um cenário ideal para quem pretende divulgar destinos, fechar 

negócios e fazer contatos comerciais. 

A programação da BNT é marcada, além da feira de turismo, pelas rodadas de 

negócios e pelas capacitações, que ocorrem em salas exclusivas. Os mais diversos 

destinos, atrações e organizações já confirmaram presença e promoverão 

conteúdos especiais nestes espaços, inclusive com apresentação da Secretaria de 

Turismo de Caraguatatuba. 

Na oportunidade, a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, participará 

ainda de workshop e encontro de secretários do país, promovido pela Associação 

Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (Anseditur), buscando o 

fortalecimento do segmento entre os municípios integrantes da organização. 

Considerada a Capital do Litoral Norte, cada vez mais a cidade tem se destacado 

em outras regiões dentro e fora do Estado, pela capacidade de receber turistas 

com uma variedade de atrativos durante todo o ano. A presença em feiras e ações 

similares faz parte da estratégia do governo municipal para impulsionar a indústria 



 

 
 

do turismo, visando à geração de emprego e renda e o desenvolvimento do 

município. 

As ações da cidade na BNT serão direcionadas ao público final, à imprensa 

especializada, agências e operadoras de turismo e outros profissionais do 

segmento. A divulgação se dará no estande da Secretaria de Turismo e Viagens do 

Estado de São Paulo (Setur-SP), em colaboração com o Circuito Litoral Norte, com o 

intuito de atrair novos viajantes para a região. 

Mais participações 

Em janeiro deste ano, a Prefeitura apresentou o município durante a 42ª Feira 

Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, na Espanha, que reuniu 

empresas participantes de 107 países, neste que é considerado um dos maiores 

eventos do mundo voltado ao negócio turístico. 

Caraguatatuba também expôs seus atrativos na Vitrine Turística Anato 2022, a 

principal feira de turismo da Colômbia, realizada em fevereiro. No mês de março, 

esteve na 33ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), considerada a maior 

feira do segmento em Portugal, e na tradicional Feira de Turismo da Associação das 

Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região (AVIRRP). 

A cidade participou, ainda, do 3º Fórum BandNews Expo Visite São Paulo, em 22 de 

março. Além disso, marcou presença na Feira de Negócios Turísticos União 

Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo (UGART), promovida de 25 e 

26 de março, em Porto Alegre (RS). E mais recentemente, esteve na World Travel 

Market Latin America – WTM 2022, de 5 a 7 de abril, em São Paulo. 
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Prefeitura de Caraguatatuba transfere para início de junho as 

audiências públicas sobre Transporte Público Coletivo 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba transferiu para os dias 1, 2 e 3 de junho as 

audiências públicas sobre o Transporte Público Coletivo do município. A mudança 

ocorre após determinação judicial. 

As audiências públicas serão realizadas com a finalidade de subsidiar os processos 

que envolverão a nova licitação sobre o sistema de transporte público, garantindo 

transparência sobre o assunto. 

Os interessados em participar dos debates ou apenas acompanhar a audiência 

deverão se inscrever por meio do e-

mail licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br até às 16h do dia 01 de 

junho. 

É possível acessar o edital sobre as audiências públicas por meio do 

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

content/uploads/2022/05/Edital_795.pdf 

Consultas Públicas 

Até amanhã a Secretaria de Mobilidade Urbana promove consultas públicas, nas 

datas que estavam marcadas as audiências. Ontem, no bairro Perequê-Mirim, 

cerca de 100 pessoas participaram da reunião. Nesta quarta-feira (18) ela será no 

bairro do Massaguaçu e amanhã (19) no bairro Indaiá. 

Como as audiências são promovidas, obrigatoriamente, com o objetivo de envolver 

a população nos projetos da administração municipal por meio de debates e 

sugestões, para que não houvesse o cancelamento das reuniões, em respeito a 

mailto:licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_795.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_795.pdf


 

 
 

todos os que estavam inscritos, foram convertidas em consultas, mantendo-se os 

dias e horários. 

Reforçando que as audiências públicas serão então realizadas nos dias 1, 2 e 3 de 

junho com abertura para debates e discussões acerca do assunto, enquanto que 

na consulta a proposta foi apenas apresentada aos presentes. 

Confira os locais 

Dia 1º de junho a sessão será às 19h, na EMEF Alaor Xavier Junqueira, que fica na 

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

No dia 2, também às 19h, a audiência será na EMEF Profª Antonia Antunes Arouca, 

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

E no dia 3, às 19h, será realizada na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, na 

Avenida Pernambuco, 1.101, no bairro Indaiá. 
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Prefeitura e Confederação Brasileira de Vela preparam evento e 

discutem implantação de escola de vela em Caraguatatuba 

 

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

reuniu, nesta quarta-feira (18), com representantes da Confederação Brasileira de 

Vela (CBVela) para tratar da preparação do 1º Festival de Vela de Caraguatatuba, 

promovido na cidade em parceria com a organização. 

Na ocasião, foram discutidos detalhes sobre a realização do evento esportivo ligado 

à modalidade de prancha à vela, previsto para ocorrer entre os dias 5 e 7 de 

agosto, além de tratativas do projeto para a implantação de uma escola de vela no 

município, destinada a atender gratuitamente crianças e adolescentes do 

município. 

O encontro, realizado na sede da Secretaria, contou com a participação do prefeito 

Aguilar Junior, da secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, do gerente de 

desenvolvimento e marketing da CBVela, Samuel Gonçalves, e do assessor da 

Confederação, Flávio Patrício. 

Para o prefeito Aguilar Junior, além de possibilitar a atração de novos públicos, o 

evento e a parceria com a CBVela deixarão um importante legado para a cidade. “A 

proposta que estamos tratando vai de encontro com políticas públicas prioritárias 

no nosso governo, incluindo o fomento do turismo, educação, meio ambiente e 

esporte”, destacou. 
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Educação de Caraguatatuba promove aprimoramento de professores 

sobre Deficiência Visual 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba, por meio do Setor de 

Educação Inclusiva, está promovendo uma formação direcionada aos professores 

do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Com o tema ‘Saberes da 

Deficiência Visual’, 14 professores participam desse momento de estudo que foram 

divididos em quatro encontros. 

A formadora do grupo, supervisora Daniela Lellis, contou que o objetivo é aprimorar 

os conhecimentos dos professores das salas de recursos multifuncionais que 

atendem os alunos com Deficiência Visual (DV). Ela explicou que as salas de 

recursos multifuncionais têm a lógica de potencializar o ensino dos alunos com 

deficiência ou com altas habilidades para promover condições de acesso, 

aprendizagem e participação no ensino regular. 

Atualmente, a rede municipal de ensino de Caraguatatuba atende 23 alunos no 

quadro de Deficiências Visuais, sendo sete alunos cegos e 16 com redução da 

capacidade visual. 

Nos próximos encontros formativos os professores participarão de atividades 

práticas voltadas para a preparação dos alunos para o aprendizado de braile. 

Para a secretária de Educação, Márcia Paiva, são muito importantes as formações 

dos educadores do Atendimento Educacional Especializado (AEE). “Os objetivos da 

Educação Inclusiva e do AEE são eliminar barreiras no processo de ensino-

aprendizagem e garantir o pleno acesso e participação de todos os alunos na 

escola regular. Esses profissionais fomentam a valorização do trabalho 

colaborativo, das diversidades no ambiente escolar e das potencialidades dos 

estudantes”, concluiu. 
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Estrada rural do bairro Pegorelli, na região sul, recebe nivelamento 

mecânico da Sesep 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos 

(Sesep), realizou nesta quarta-feira (18), melhorias na Rua João Guilherme dos 

Santos (Abra de Fora), no bairro Pegorelli, região sul da cidade. 

No local, com aproximadamente 700 metros de extensão, foram executados 

nivelamento mecânico e colocação de bica corrida nos pontos mais críticos, 

utilizando 20 toneladas de material. 

Para o serviço, a equipe de quatro funcionários contou com apoio de uma máquina 

motoniveladora, uma retroescavadeira e um caminhão trucado para transportar o 

material. 
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Prefeitura de Caraguatatuba e Defesa Civil avaliam estragos 

provocados por vendaval na cidade 

 

Os fortes ventos que chegaram a Caraguatatuba no início da semana, causaram 

danos entre a noite de terça (17) e a manhã desta quarta-feira (18). Até o 

momento, o município já registrou 24 casos de quedas de árvores e galhos em 

áreas públicas e particulares, além da remoção de lona da tenda da Praça da 

Cultura, no centro. 

Desde cedo as ocorrências são avaliadas e atendidas pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio das equipes da Defesa Civil Municipal e Secretaria de 

Serviços Públicos. 

Segundo informações preliminares, as ocorrências foram registradas nas regiões 

Central e Norte como os bairros Jardim Maristela, Sumaré, Pontal Santamarina, 

Centro, Martim de Sá, Rio do Ouro, Mococa, Massaguaçu, Condomínio Mar Verde, 

Jaraguazinho, Tabatinga, Loteamento Morada do Mar, Olaria e Jardim do Sol. 

Os atendimentos prosseguem com as equipes da Defesa Civil e Secretaria de 

Serviços Públicos. Elas cortam e retiram galhos e troncos que caíram em vias 

públicas, comércios e residências. 

Outra equipe, juntamente do Corpo de Bombeiros, estive na Praça da Cultura, no 

Centro, para a remoção das lonas da tenda que, por conta dos ventos, faziam 

pressão nas estruturas metálicas e representavam risco de queda. Toda a área foi 

isolada para evitar possíveis acidentes. 



 

 
 

Mais vendaval 

A previsão de baixa temperatura e ventos com rajadas de 50 km/h a 80 km/h será 

vigente entre quarta-feira (18) e domingo (22). A Marinha do Brasil alerta que neste 

período as ondas podem chegar de 3 até 5 metros de altura em alto-mar. 

Por conta dos ventos fortes, a orientação dos órgãos de segurança pública é para 

que as pessoas evitem ficar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e 

descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e 

placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

Lembrando que quinta (19) e sexta-feira (20), a onda de frio continua intensa com 

temperaturas baixas durante a madrugada e início do dia. Por isso, a orientação 

dos órgãos públicos é para que as pessoas permaneçam agasalhadas. No sábado 

(21) e domingo (22), o sol deve aparecer ao longo do dia e as temperaturas 

aumentam de forma gradativa. Ainda chove fraco e de forma isolada. As 

temperaturas ficam entre 11º e 23º graus durante esses cinco dias. 

Ilhabela  

A Defesa Civil de Ilhabela informou na manhã desta quarta-feira (18), que a queda 

de uma árvore de grande porte na avenida Perimetral Norte, na altura do nº 7.401, 

causou a interdição do acesso às praias da Pacuíba e Jabaquara, na região Norte 

do município. 

Os agentes da Defesa Civil estão no local, aguardando a chegada da 

concessionária de energia para desligar a rede primaria, que foi atingida pelos 

galhos, para que assim possam remover a árvore com segurança. 
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Audiências Públicas para discutir sobre concessão de empresa para 

limpeza urbana iniciam na próxima semana 

 

Na próxima semana, a população poderá opinar e debater através das Audiências 

Públicas sobre a Parceria Público-Privada (PPP) de contratação de empresa para 

prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em 

Caraguatatuba. 

As Audiências Públicas serão realizadas de 25 a 27 de maio, às 19h, para coletar 

sugestões e subsídios, que conduzirá a licitação para contratar a PPP na 

modalidade de concessão administrativa, pelo prazo de 20 anos, pela seleção de 

melhor técnica e preço. 

A empresa será responsável pela execução de serviços integrados de limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos, através da coleta, transporte, tratamento, 

destinação e disposição final de resíduos sólidos gerados no município. 

Para participar, a população deve se inscrever até às 16h do dia 25 de maio 

(quarta-feira), no email: licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br. Só 

poderão participar dos debates públicos quem tiver inscrito previamente. 

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

no máximo, 30 minutos, a critério da Comissão. 

A primeira audiência será realizada no dia 25 de maio, às 19h, na EMEF Alaor 

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

A segunda será no dia 26 de maio, às 19h, na EMEF Profª Antonia Antunes Arouca 

(Rua Itália Baffi Magni, 581 – Massaguaçu). 

E para encerrar os debates, na sexta-feira, dia 27 de maio, às 19h, será na EMEF 

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

Mais informações no edital: https://tinyurl.com/5x8h22e2. 

mailto:licita%C3%A7%C3%A3o.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br
https://tinyurl.com/5x8h22e2
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Prefeitura divulgará destino Caraguatatuba na feira de negócios 

turísticos ‘BNT Mercosul’ 

 

A cidade de Caraguatatuba participará de mais um importante evento do setor 

turístico no Brasil. Desta vez, os atrativos do município serão apresentados durante 

a 27ª edição da Bolsa de Negócios Turísticos – BNT Mercosul 2022, realizada entre 

os dias 27 e 28 de maio nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú, em Santa 

Catarina. 

Segundo a organização do evento, o objetivo é reunir profissionais de turismo para 

a realização de negócios entre fornecedores e compradores do país e da América 

do Sul, criando um cenário ideal para quem pretende divulgar destinos, fechar 

negócios e fazer contatos comerciais. 

A programação da BNT é marcada, além da feira de turismo, pelas rodadas de 

negócios e pelas capacitações, que ocorrem em salas exclusivas. Os mais diversos 

destinos, atrações e organizações já confirmaram presença e promoverão 

conteúdos especiais nestes espaços, inclusive com apresentação da Secretaria de 

Turismo de Caraguatatuba. 

Na oportunidade, a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, participará 

ainda de workshop e encontro de secretários do país, promovido pela Associação 

Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (Anseditur), buscando o 

fortalecimento do segmento entre os municípios integrantes da organização. 

Considerada a Capital do Litoral Norte, cada vez mais a cidade tem se destacado 

em outras regiões dentro e fora do Estado, pela capacidade de receber turistas 

com uma variedade de atrativos durante todo o ano. A presença em feiras e ações 

similares faz parte da estratégia do governo municipal para impulsionar a indústria 



 

 
 

do turismo, visando à geração de emprego e renda e o desenvolvimento do 

município. 

As ações da cidade na BNT serão direcionadas ao público final, à imprensa 

especializada, agências e operadoras de turismo e outros profissionais do 

segmento. A divulgação se dará no estande da Secretaria de Turismo e Viagens do 

Estado de São Paulo (Setur-SP), em colaboração com o Circuito Litoral Norte, com o 

intuito de atrair novos viajantes para a região. 

Mais participações 

Em janeiro deste ano, a Prefeitura apresentou o município durante a 42ª Feira 

Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, na Espanha, que reuniu 

empresas participantes de 107 países, neste que é considerado um dos maiores 

eventos do mundo voltado ao negócio turístico. 

Caraguatatuba também expôs seus atrativos na Vitrine Turística Anato 2022, a 

principal feira de turismo da Colômbia, realizada em fevereiro. No mês de março, 

esteve na 33ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), considerada a maior 

feira do segmento em Portugal, e na tradicional Feira de Turismo da Associação das 

Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região (AVIRRP). 

A cidade participou, ainda, do 3º Fórum BandNews Expo Visite São Paulo, em 22 de 

março. Além disso, marcou presença na Feira de Negócios Turísticos União 

Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo (UGART), promovida de 25 e 

26 de março, em Porto Alegre (RS). E mais recentemente, esteve na World Travel 

Market Latin America – WTM 2022, de 5 a 7 de abril, em São Paulo. 
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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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CCZ de Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos no 

próximo sábado 

 

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 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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PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego até sexta-feira 

 

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

quarta-feira (18), o quadro de vagas para 140 oportunidades de emprego. 

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

seis para corretor de imóveis. Também há oportunidades para pessoas com 

deficiência, sendo uma vaga para promotor de vendas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cozinha, Ajudante de Obras, Apontador, Atendente de Pizzaria, Auxiliar de 

Enfermagem, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Vendas, Auxiliar Técnico 

em Saúde Bucal, Balconista, Carpinteiro, Chefe de Cozinha, Consultor de Vendas, 

Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, Costureira, Cozinheira (o), Doméstica, 

Eletricista, Eletricista de Autos, Faxineira, Funileiro, Instalador de Alarmes 

Residenciais, Instalador de Rastreador Veicular, Mecânico Automotivo, Mecânico de 

Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Mestre de 

Obras, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista, Motorista de Caminhão 

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

Caminhão Munk, Operador de Carregadeira, Operador de Retroescavadeira, 

Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, Promotor de Vendas 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

(PcD), Recepcionista Atendente, Representante Comercial (ramo alimentício), 

Representante de Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico de Informática, 

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

Vendedor Externo, Vendedora e Zelador. 
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Caraguatatuba promove 2ª etapa do Circuito Municipal de Tênis de 

Mesa no dia 11 de junho 

 

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

promove no dia 11 de junho, no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves 

(Cemug), a 2ª etapa do Circuito Municipal de Tênis de Mesa. Os atletas já podem 

realizar sua inscrição. 

De acordo com a secretaria, a competição será iniciada às 8h e deve receber até 

200 atletas. Segundo Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes de Caraguatatuba, a 

1ª etapa se mostrou um sucesso e a segunda deve ser ainda melhor. 

“Nosso objetivo é aumentar ainda mais a qualidade em relação ao primeiro evento. 

Tivemos grandes jogos e uma excelente organização e para essa nova competição, 

queremos melhorar ainda mais o resultado”, disse. 

Os atletas interessados devem realizar sua inscrição pelo telefone (12) 99127-

4969 (Professora Mayara Cardim). A inscrição é solidária e facultativa com a troca 

de um quilo de alimento. 
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Banco de Alimentos de Caraguatatuba repassa mais de 2.300 kg de 

alimentos em abril 

 

O Banco de Alimentos de Caraguatatuba repassou 2300,5 kilos de alimentos a 

instituições cadastradas no mês de abril. Dentre este total, 2.270 kg foram de 

melancia. 

Segundo especialistas, a melancia é uma fruta bastante refrescante que possui 

vitamina C, A, além de minerais. Por ter muita água, ela ajuda a hidratar o 

organismo e seu consumo regular ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e 

melhora a imunidade. Além de ser ingerida na forma in natura, o suco de melancia 

é bastante popular. 

Os produtos doados chegam ao espaço e passam por uma triagem. Aqueles 

considerados inapropriados para consumo são descartados antes de serem 

distribuídos às entidades que necessitam do auxílio para assegurar o direito básico 

à alimentação. 

Atualmente, são 14 entidades que recebem os alimentos repassados pelo Bando 

de Alimentos, com objetivo de combater o desperdício e contribuir com a redução 

da insegurança alimentar das pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

O Banco oferece ainda ações de educação nutricional, com cursos e capacitações 

voltados para boas práticas e aproveitamento integral dos alimentos. No mês de 

abril, além das doações, ocorreu uma formação em “Boas Práticas de Manipulação 

de Alimentos”. 

Esta capacitação foi dada em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e 

certificou 10 pessoas. 

Parcerias 



 

 
 

Produtores rurais, varejistas ou atacadistas interessados em realizar doações 

podem entrar em contato com a equipe do Banco de Alimentos para firmar a 

parceria, pelo telefone 3883-6548, 

email: bancodealimentos@caraguatatuba.sp.gov.br ou diretamente no local, na 

Avenida Ministro Dílson Funaro, 287 – Jardim Britânia. 
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Prefeitura de Caraguatatuba e Defesa Civil avaliam estragos 

provocados por vendaval na cidade 

 

Os fortes ventos que chegaram a Caraguatatuba no início da semana, causaram 

danos entre a noite de terça (17) e a manhã desta quarta-feira (18). Até o 

momento, o município já registrou 11 casos de quedas de árvores em áreas 

públicas e particulares e remoção de lona da tenda da Praça da Cultura, no centro. 

Desde cedo as ocorrências são avaliadas e atendidas pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio das equipes da Defesa Civil Municipal e Secretaria de 

Serviços Públicos. 

Segundo informações preliminares, nove destas ocorrências são atendidas pela 

Defesa Civil nos bairros Sumaré, Casa Branca, Jetuba, Loteamento Morada do Mar, 

três ocorrências no Massaguaçu, Mococa e Tabatinga. E duas ocorrências nos 

bairros Casa Branca e Sumaré são atendidas pelas equipes da Secretaria de 

Serviços Públicos. 

No momento, a Defesa Civil atende uma ocorrência na Travessa Isabel Cristina, no 

bairro Sumaré. As equipes de reforço trabalham para realizar a remoção de uma 

árvore caída dentro de residência, que causou danos à moradia e não deixou 

ninguém ficou ferido. 

As equipes, juntamente do Corpo de Bombeiros, estão na Praça da Cultura no 

Centro para a remoção das lonas da tenda que, por conta dos ventos, fazem 

pressão nas estruturas metálicas e representam risco de queda. Toda a área está 

isolada, para evitar possíveis acidentes. 

Já as equipes da Secretaria de Serviços Públicos atuam na Rua Inês de Fátima, no 

bairro Casa Branca e Avenida Siqueira Campos, bairro Sumaré, para a remoção de 

árvores caídas em áreas públicas e particulares. 



 

 
 

A previsão de baixa temperatura e ventos com rajadas de 50 km/h a 80 km/h é 

vigente entre quarta-feira (18) e domingo (22). Neste período as ondas podem 

chegar de 3 até 5 metros de altura em alto-mar. 

Por conta dos ventos fortes, a orientação dos órgãos de segurança pública é para 

que as pessoas evitem ficar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e 

descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e 

placas de propaganda e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

Lembrando que quinta (19) e sexta-feira (20), a onda de frio continua intensa com 

temperaturas baixas durante a madrugada e início do dia. No sábado (21) e 

domingo (22), o sol aparece ao longo do dia e as temperaturas aumentam de forma 

gradativa e ainda chove fraco e de forma isolada. As temperaturas ficam entre 11º 

e 23º graus durante esses cinco dias. 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza mutirão de inscrições para 

atividades esportivas no Estrela D’Alva 

 

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

promove neste sábado (21), das 9h às 15h, um mutirão de inscrições para 

atividades esportivas na escola EMEF Prof. Antônio Freitas de Avellar, localizada na 

Rua João Marcello, 302, no bairro Estrela D’Alva. Os interessados podem se 

inscrever em mais de 28 modalidades disponíveis para a região central. Cada 

munícipe em até três modalidades. 

As modalidades disponíveis são: Atletismo; Artes Marciais; Bicicross; Esportes de 

Quadra; Esportes Radicais; Futebol de Campo, Society e de Praia; Ginástica 

Funcional e Rítmica; Lutas e Modalidades AcD/PcD. 

Para se inscrever, o munícipe precisa levar cópias de documentos pessoais como 

RG, CPF, comprovante de endereço, atestado médico e foto 3×4, se houver. 

Menores de 18 anos devem estar acompanhados de seus responsáveis que 

também devem estar munidos de cópia do RG. 

As modalidades são oferecidas em 14 núcleos espalhados pela cidade, além de 

trabalhar em outros lugares específicos como as pistas de skate, a pista de 

bicicross e o espaço na Avenida da Praia. 

Lembrando que na hora da realização da matrícula é oferecida a opção de 

assinatura do Termo de Prorrogação de Data para Entrega de Atestado Médico. 

Com esse documento, o aluno terá um prazo de 20 dias para entregar o documento 

em um dos núcleos de inscrição (Cemug, Ciases Sumaré ou Travessão) garantindo 

a vaga por esse período, mas até o atestado ser entregue o aluno não pode 

frequentar a aula. 

Inscrições para demais regiões 



 

 
 

É possível se pré-inscrever nas modalidades esportivas oferecidas pela Prefeitura 

de Caraguatatuba, através do projeto Nova Onda, em outras regiões, 

gratuitamente, a partir dos seis anos de idade e de forma on-line. 

As pré-inscrições podem ser feitas através do 

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

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

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

Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José 

Herculano, 50, no Poiares. 

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

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

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

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

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao


 

 
 

Clipping de Notícias: 18/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Bailarinos de Caraguatatuba são premiados no III Festival ‘Todas as 

Danças’ de São Sebastião 

 

Os alunos das Oficinas Culturais da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Balé Jovem e Escola de Bailados participaram do lll Festival de 

Dança ‘Todas as Danças’, em São Sebastião, realizado de 12 a 15 de maio, no 

Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico. Ao todo, foram 15 prêmios 

para apresentações solo e em grupo. 

Segundo a coordenadora de danças da Fundacc, Cristina Neves, “a participação 

em festivais de dança nos permite fazer intercâmbio com outros bailarinos e, desta 

forma, qualificar nosso trabalho. Gostaria de agradecer especialmente ao Partner 

convidado e ao preparador José Amaral, professoras e ensaiadoras Samantha 

Delfino e Elisa Venâncio, a presidente da Fundacc Silmara Mattiazzo e aos pais e 

responsáveis que acreditam no trabalho realizado pela Escola de Bailados e 

Oficinas Culturais”. 

A presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, disse estar muito feliz com os 

resultados. “Nos orgulha o trabalho desenvolvido e cada resultado alcançado”. 

Confira a Classificação 

1° Lugar: Conjunto Contemporâneo Misto – Escola de Bailados de Caraguatatuba – 

Coreografia: Akaito – Coreógrafo Júnior Silva 

1° Lugar: Solo Contemporâneo Adulto – Solista Samantha Delfino – Coreografia: O 

último Suspiro – Coreógrafo Júnior Silva 



 

 
 

2 ° Lugar:  Variação de Repertório Adulto – Solista Alex Feliciano – Coreografia: Lá 

Sylphide 

2° Lugar: Solo Neoclássico Juvenil – Solista Mayara Rivello – Coreógrafo: José 

Amaral 

2° Lugar: Pás de Deus Adulto – Solistas José Amaral e Geovanna Vitória – 

Coreografia: Coppelia 

2° Lugar: Conjunto Neoclássico Misto – Balé Jovem de Caraguatatuba – 

Coreografia: Vícios e Venenos – Coreógrafo Júnior Silva. 

3° Lugar: Conjunto de Repertório Misto – Solistas Maíra Naara e Alex Feliciano 

(Corpo de Baile e Balé Jovem) – Coreografia: Diana e Acteon 

3 ° Lugar: Gran Pás de Deus Adulto – Solistas Sophia de Paula e Alex Feliciano – 

Coreografia:  Chamas de Paris 

3° Lugar: Variação de Repertório Juvenil – Solista Sophia de Paula – Coreografia: 

3° Variação do Trois das Odaliscas 

3° Lugar: Conjunto Clássico Juvenil – Escola de Bailados – Coreografia: Petits 

Fleuristes – Coreógrafo Júnior Silva 

Bailarina Revelação – Samantha Delfino com solo ‘O último Suspiro’ 

2º lugar: Grupo de Dança Olho de Hórus da Fundacc – Coreografia: leveza – 

Coreógrafa Suely Loyla 

3º lugar: Grupo de Dança Olho de Hórus da Fundacc – Coreografia: Ventre Brasil – 

Coreógrafa Suely Loyola 

3º lugar: Conjunto Juvenil – Oficinas Culturais da Fundacc – Coreografia: Da era Old 

ao Tik Tok – Coreógrafa Ka Silva 

2º lugar: Danças Urbanas Infantil – Grupo Manifesto 
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Corpo de Baile de Caraguatatuba estreia espetáculo gratuito ‘Teia’ na 

próxima sexta-feira 

 

O Corpo de Baile Municipal de Caraguatatuba estreia o espetáculo ‘Teia’, na 

próxima sexta-feira (27), às 20h, no TMC – Teatro Mario Covas. O espetáculo é 

gratuito e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes 

do início da sessão. 

Com coreografia de Pedro Penuela, em parceria e co-criação com os bailarinos do 

Corpo de Baile, o espetáculo apresenta imagens que traduzem coreograficamente 

reflexões e experiências relacionadas à interdependência dos seres humanos com 

a complexa trama da vida na Terra. 

De acordo com o grupo, para a criação do novo espetáculo foram utilizadas 

pesquisas desenvolvidas para o videodança ‘O Concreto e a Água’, de 2021, em 

que os bailarinos focalizaram suas relações e tensões com a Mata Atlântica e o 

bioma regional. 

Segundo Penuela, coreógrafo da performance, “neste espetáculo questionamos a 

concepção usual dos humanos como indivíduos separados, que estariam fora de 

algo que chamamos de natureza, buscando corporificar como somos inseparáveis 

da imensa teia da vida”. 

O espetáculo ‘Teia’ é o primeiro trabalho criado para os palcos pelo Corpo de Baile 

desde o início da pandemia de Covid-19. O evento tem direção artística da diretora 

do Corpo de Baile, Cristina Neves, e apoio da Prefeitura Municipal, por meio da 

Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Serviço 



 

 
 

Espetáculo: Teia – com Corpo de Baile de Caraguatatuba 

Data: 27 de maio (sexta-feira) 

Horário: 20h 

Ingressos: Gratuito – retirar na bilheteria do teatro a partir das 19h no dia 27/5 

Classificação Livre 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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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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Individuo é preso por porte de arma de uso restrito e corrupção ativa 

em Caraguatatuba 

 

Na noite da última terça-feira (17), durante patrulhamento no bairro Massaguaçu, 

em Caraguatatuba, uma equipe da Polícia Militar abordou um veículo em alta 

velocidade. Após realizar revista veicular, os policiais localizaram uma pistola cal. 

9mm com numeração suprimida. 

Indagado a respeito da arma o criminoso M.M.A, ofereceu a quantia de 39 mil reais 

aos policiais militares para não ser preso, entretanto não foi feliz na tentativa. 

Os policiais militares deram voz de prisão ao individuo, que permaneceu à 

disposição da Justiça. 
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Vendaval causa queda de árvores em Caraguatatuba nesta quarta-

feira 

A previsão de baixa temperatura e ventos com rajadas de 50 km/h a 80 km/h deve 

seguir até domingo (22) em todo o Litoral Norte 

 

Um forte ventaval, entre a noite desta terça-feira (17) e a manhã desta quarta-feira 

(18), causou estragos em Caraguatatuba. Até o momento, a prefeitura já registrou 

11 casos de quedas de árvores em áreas públicas e particulares e a remoção de 

lona da tenda da Praça da Cultura, no centro. 

As ocorrências estão sendo avaliadas e atendidas pela prefeitura, por meio das 

equipes da Defesa Civil Municipal e Secretaria de Serviços Públicos. 

Segundo informações da prefeitura, nove destas ocorrências estão acontecendo 

nos bairros Sumaré, Casa Branca, Jetuba, Loteamento Morada do Mar, nas 

Massaguaçu, Mococa e Tabatinga. 

No momento, a Defesa Civil está realizando a remoção de uma árvore que caiu 

dentro de uma residência localizada na Travessa Isabel Cristina, no bairro Sumaré. 

A queda da arvores causou dados a moradia, mas não deixou ninguém ferido. 

Além disso, as equipes, juntamente do Corpo de Bombeiros, estão na Praça da 

Cultura no Centro para a remoção das lonas da tenda que, por conta dos ventos, 



 

 
 

fazem pressão nas estruturas metálicas e representam risco de queda. Toda a área 

está isolada, para evitar possíveis acidentes. 

Já as equipes da Secretaria de Serviços Públicos de Caraguatatuba estão na Rua 

Inês de Fátima, no bairro Casa Branca e Avenida Siqueira Campos, bairro Sumaré, 

para a remoção de árvores caídas em áreas públicas e particulares. 

Previsão 

A previsão de baixa temperatura e ventos com rajadas de 50 km/h a 80 km/h deve 

seguir até domingo (22) em todo o Litoral Norte. Neste período as ondas podem 

chegar de 3 até 5 metros de altura em alto-mar. 

Por conta dos ventos fortes, a Defesa Civil pede para que as pessoas evitem ficar 

debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas; não estacionar 

veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar usar 

aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

A onda de frio vai continuar intensa no Litoral Norte, com temperaturas baixas 

durante a madrugada e início do dia até sexta-feira (20). No sábado (21) e domingo 

(22), o sol vai aparecer ao longo do dia e as temperaturas aumentam de forma 

gradativa e ainda chove fraco e de forma isolada. As temperaturas ficam entre 11º 

e 23º graus durante esses cinco dias. 
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Fortes ventos causam queda de árvore e energia em cidades do Vale 

do Paraíba 

Cidades mais afetadas foram São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e 

Caraguatatuba 

 

Os fortes ventos que atingiram a região do Vale do Paraíba na manhã desta quarta-

feira (18) provocou a queda de energia e árvore em algumas cidades. São José dos 

Campos, Taubaté, Jacareí e Caraguatatuba foram as cidades mais afetadas. 

Até o momento, o município de Caraguatatuba já registrou 11 casos de quedas de 

árvores em áreas públicas e particulares e remoção de lona da tenda da Praça da 

Cultura, no centro. Moradores da cidade reclamaram sobre a falta de energia em 

alguns pontos da cidade, além de outros problemas enfrentados pela ventania. 

De acordo com a EDP, a atuação da companhia segue de forma contínua, com 

equipes reforçadas, no reparo dos danos causados, principalmente, por conta de 

galhos, objetos projetados à rede. 

A Companhia também afirma que busca a solução o mais rápido possível e com a 

máxima segurança para a população e colaboradores envolvidos, sendo que o 

tempo de normalização do serviço varia de acordo com a complexidade de cada 

caso.   

A previsão de clima prevê a continuação de fortes ventos nos próximos dias, por 

isso é importante reforçar os cuidados com a segurança. No caso de incidentes 

relacionados ao sistema de energia, como árvores caídas sobre a fiação, não se 



 

 
 

aproxime do local e comunique a EDP por meio dos canais de atendimento (clique 

aqui). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.band.uol.com.br/www.edponline.com.br
https://www.band.uol.com.br/www.edponline.com.br
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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. 

https://forms.gle/PdSMKEUUwJ3wveUAA


 

 
 

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 

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


 

 
 

Clipping de Notícias: 18/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral de Fato 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 18/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral de Fato 

 

Individuo é preso por porte de arma de uso restrito e corrupção ativa 

em Caraguatatuba 

 

Na noite da última terça-feira (17), durante patrulhamento no bairro Massaguaçu, 

em Caraguatatuba, uma equipe da Polícia Militar abordou um veículo em alta 

velocidade. Após realizar revista veicular, os policiais localizaram uma pistola cal. 

9mm com numeração suprimida. 

Indagado a respeito da arma o criminoso M.M.A, ofereceu a quantia de 39 mil reais 

aos policiais militares para não ser preso, entretanto não foi feliz na tentativa. 

Os policiais militares deram voz de prisão ao individuo, que permaneceu à 

disposição da Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 18/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: A Gazeta 

 

Homem é preso por porte de arma de uso restrito e corrupção ativa 

em Caraguatatuba 

 

Um homem, que dirigia um veículo em alta velocidade, foi abordado por uma 

equipe do 20º Batalhão De Polícia Militar do Interior, no bairro Massaguaçu, em 

Caraguatatuba, na noite dessa terça-feira (17), por volta das 22h50. 

Ao revistar o veículo os policiais encontraram uma pistola cal. 9mm com 

numeração suprimida. Questionado sobre a arma, o indivíduo M.M.A, tentou 

subornar a equipe com uma quantia de R$39.000 para não ser detido. 

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da 

Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 18/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Imprensa Livre 

 

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. 

https://forms.gle/PdSMKEUUwJ3wveUAA


 

 
 

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 

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


 

 
 

Clipping de Notícias: 18/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Imprensa Livre 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 19/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Imprensa Livre 

 

Individuo é preso por porte de arma de uso restrito e corrupção ativa 

em Caraguatatuba 

 

Na noite da última terça-feira (17), durante patrulhamento no bairro Massaguaçu, 

em Caraguatatuba, uma equipe da Polícia Militar abordou um veículo em alta 

velocidade. Após realizar revista veicular, os policiais localizaram uma pistola cal. 

9mm com numeração suprimida. 

Indagado a respeito da arma o criminoso M.M.A, ofereceu a quantia de 39 mil reais 

aos policiais militares para não ser preso, entretanto não foi feliz na tentativa. 

Os policiais militares deram voz de prisão ao individuo, que permaneceu à 

disposição da Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 18/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Notícias da Praia 

 

Homem tenta subornar equipe da PM com R$ 39 mil para evitar 

prisão em Caraguatatuba 

 

Para tentar evitar sua prisão em flagrante por porte de uma pistola calibre 9 

milímetros com numeração suprimida, um homem ofereceu R$ 39 mil para os 

policiais militares. Acabou preso e além de ser  indiciado pelo porte da arma 

também irá responder por corrupção ativa. 

Corrupção ativa é quando se oferece vantagem indevida, no caso ocorrido ontem, 

oferta de dinheiro, a um funcionário público, em troca de algum tipo de favor ou 

beneficio 

O caso aconteceu na noite de ontem, terça-feira(17), por volta das 22h50, no bairro 

do Massaguaçu, região norte de Caraguatatuba. 

Um  homem, identificado como M.M.A, dirigia em alta velocidade eu veículo quando 

foi abordado por policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em 

Caraguatatuba. 

Após ser parado na blitz, os policiais em revista ao veículo encontraram uma pistola 

cal. 9mm com numeração suprimida, arma de uso exclusivo das forças de 

segurança. 

Indagado a respeito da arma o criminoso M.M.A., procurou desconversar e ofereceu 

para equipe a quantia de 39.000,00 reais, para não ser preso. M.M.A. acabou 



 

 
 

recebendo voz de prisão por porte ilegal de arma e por tentar corromper os policiais 

militares. 

Ele foi encaminhado até a delegacia de Caraguatatuba, onde foi indiciado pelos 

dois crimes e ficou à disposição da justiça. A arma e o dinheiro, que seria pago 

como suborno, foram entregues na delegacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 18/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Jornal do Litoral 

 

PM prende criminoso que ofereceu R$ 39mil aos policiais 

 

A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (17), um homem acusado de porte de 

arma restrito e corrupção ativa, no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba. A PM 

informou que por volta das 23h, uma equipe de policiais do 20º Batalhão de Polícia 

Militar do Interior, em patrulhamento desconfiou de um veículo que trafegava em 

alta velocidade pela região. 

Ao ser abordado, a revista no automóvel revelou que o criminoso tentou esconder 

uma pistola 9mm com numeração suprimida. Quando foi questionado a respeito da 

arma o criminoso M.M.A, tentou subornar os policiais oferecendo R$ 39mil para 

não ser preso. 

Corrupção ativa é oferecer vantagem indevida a um funcionário público, em troca 

de algum tipo de favor ou benefício. O crime de corrupção ativa é cometido por 

quem não é funcionário público. Quando o caso é contrário, ou seja, a vantagem é 

exigida por um funcionário público a outros, trata-se de outro tipo de crime, a 

concussão. 

M.M.A foi preso e levado à cadeia pública. O crime de corrupção ativa está previsto 

no artigo 333 do código penal e a pena pode chegar até 12 anos de reclusão. 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 18/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Revista Celebridades 

 

FEIRA DE ADOÇÃO DE ANIMAIS 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 17/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Diário do Transporte 

 

Caraguatatuba (SP) adia audiências públicas para licitação do 

transporte coletivo 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba (SP) informou na edição do Diário Oficial desta terça-

feira, 17 de maio de 2022, que vai adiar as audiências públicas para discutir sobre 

um novo sistema de transporte público no município. 

A publicação, feita pela Comissão de Licitações, explica que a mudança das datas 

ocorre “após decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”. 

As três audiências estavam marcadas para os dias 5, 6 e 7 de maio, para 

esclarecer e abordar os processos da nova licitação, bem como as sugestões para 

o projeto. 

Agora as reuniões serão realizadas somente em junho, de acordo com a seguinte 

agenda: 

01 de junho de 2022: às 19h00min. Local: EMEF Alaor Xavier Junqueira, Rua José 

Maria Ferreira dos Santos, nº 381 – Travessão. 

02 de junho de 2022: às 19h00min. Local: EMEF Prof. Antônia Antunes Arouca, 

Rua Itália Baffi Magni, 581, Massaguaçu. 

03 de junho de 2022: às 19h00min. Local: EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, 

Avenida Pernambuco, nº 1.101 – Indaiá. 

Os interessados em participar dos debates ou simplesmente acompanhar a 

audiência deverão fazer inscrição pelo e-mail 



 

 
 

licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br, até as 16h00min horas do dia 

01 de junho de 2022. 

No caso de comparecimento, a inscrição poderá ser feita presencialmente até 

durante o ato da audiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 17/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Rede Global de Bancos de Leite Humano 

 

Banco de Leite Humano de Caraguatatuba procura novas doadoras 

para suprir estoque baixo 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 18/05/2022 

Editoria: Link Vanguarda 
Veículo: TV Vanguarda 
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Editoria: Link Vanguarda 
Veículo: TV Vanguarda 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 18/05/2022 

Editoria: Link Vanguarda 
Veículo: TV Vanguarda 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 19/05/2022 

Editoria: Bom Dia Vanguarda 
Veículo: TV Vanguarda 
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Editoria: Bom Dia Vanguarda 
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Editoria: Vale Urgente 
Veículo: Band Vale 

 

 
 

 
 



1O  Jornal  do  Litoral  Norte



3O  Jornal  do  Litoral  Norte

O prefeito de Caraguatatuba, Agui-
lar Junior, iniciou no dia 10 de maio 
o Programa ‘Bairro a Bairro’, com 
diversos serviços de manutenção pela 
cidade. Serão 120 trabalhadores da 
Secretaria de Serviços Públicos, que 
estarão diariamente pelos bairros da 
cidade, com uma força-tarefa, dando 
mais agilidade e eficiência aos serviços.

A programação iniciou no bairro 
Estrela D’alva e segue até o Sumaré e 
Martim de Sá. Dentro do prazo de 45 
dias, o cronograma será finalizado até 
os bairros da Região Sul. Na sequên-
cia, o programa entra na Região Norte 
da cidade.

O mutirão terá os serviços de roça-
da, varrição, capina, pintura de guias 
e bota-fora, com apoio de duas retro-
escavadeiras e quatro caminhões para 
recolha dos materiais.

Na primeira semana foram retiradas 
80 toneladas de resíduos dos bairros 

Caraguatatuba realiza programa Bairro a Bairro, 
intensificando serviços de limpeza e manutenção na cidade

atendidos.
O prefeito Aguilar Junior destaca 

que as equipes estarão em trabalho 
constante para manter a limpeza públi-

O prefeito de Caraguatatuba, Agui-
lar 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 ilumi-
nação pública de Caraguatatuba, 10 
postes e 30 projetores de 330 watts, dei-
xando a praia totalmente iluminada.

Iluminação de LED da orla da Prainha 
é entregue pela prefeitura

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 espor-
tes 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 Caragua-
tatuba, a advogada Jacqueline Roma-
nelli, 65 anos, fez questão de cumpri-
mentar 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 iluminadas ficaram 
muito mais seguro”. 

Quem também está feliz com a ini-
ciativa 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.

ca da cidade. “Todos os bairros serão 
abrangidos e a zeladoria intensificada, 
trazendo um serviço público de quali-
dade para a população”, explica.

A programação dos bairros será 
lançada toda sexta-feira e pode ser 
conferida no site www.caraguatatuba.
sp.gov.br.



4 EXPRESSÃO CAIÇARA

Visando a qualidade de vida e 
segurança dos moradores de Cara-
guatatuba, a Prefeitura investe na 
melhoria da iluminação pública, junto 
à concessionária Caraguá Luz. Até o 
momento, a cidade já recebeu um total 
de 25.459 luminárias, sendo 23.853 
com tecnologia LED.

O município é um dos primeiros a 
firmar contrato de Parceria Público-
-Privado (PPP) de iluminação pública 
e também um dos primeiros a substituir 
as lâmpadas convencionais pelas LED. 
Hoje, já se tem quase 100% dos postes 
com luminárias LED, que além de ser 
ecologicamente correta, garante uma 
maior durabilidade e faz com que a 
manutenção demore mais tempo para 
ocorrer.

Todos os investimentos estão ligados 
à inovação, modernização e rentabili-
dade, ou seja, a preocupação com a 
taxa de retorno e o grau de sucesso 

Caraguatatuba é reconhecida pelos 
serviços de iluminação pública

que este investimento econômico trará 
ao município e à população. Por isso, 
tanto a Prefeitura como a Caraguá Luz 
trabalham com o objetivo de elaborar 
projetos pensando na expansão, ope-
ração e manutenção das instalações 
de postes, luminárias e acesso de ilu-
minação, com responsabilidade sobre 
o consumo de energia.

Hoje, após sete anos de concessão, 
a Caraguá Luz já expandiu para 4.521 
números de pontos de iluminação pú-
blica na cidade. Somente no balanço 
dos últimos seis meses foram colo-
cados 381 novos pontos e realizada 
a modernização de 1.038 luminárias.

Neste processo, cabe destacar as 
obras nas marginais da rodovia Rio-
-Santos (SP-55), para o trecho de serra 
entre os bairros de Olaria e Massagua-
çu. A redução média no consumo de 
energia no local, com as novas ilumi-
nações, foi na ordem de 53%.

Diversos bairros, da região sul à 
região norte, já foram atendidas pela 
concessionária. E hoje, novos projetos 
já são criados para abranger outros 
locais.

E não apenas a colocação de novos 
postes é importante, mas a manutenção 
também. Neste ponto, a concessionária 
é reconhecida pelos trabalhos executa-
dos com agilidade e eficiência. 

TÁ NO ESCURO? LIGA PRA 
CARAGUÁ LUZ

Embora os postes das vias e logra-
douros sejam da empresa EDP, os 
braços e luminárias são do município 
e estão sob concessão da Caraguá 
Luz. Com isso, o 0800 para a troca 
de lâmpada pode ser acionado 24h, 
todos os dias, para a manutenção.

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

Para quem não tem poste na rua, 
pode fazer o pedido através do apli-
cativo da Central 156 (Android e IOS).
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Mais de 600 pessoas participaram 
do Encontro de Amigos, promovido 
pelos vereadores Marcos Kinkas e Tato 
Aguilar, no bairro do Sumaré, região 
central da cidade. O evento, realizado 
na noite de quinta-feira (12), contou 
com a presença dos pré-candidatos a 
deputado estadual, Neto Bota, e fede-
ral, Marco Bertaiolli. 

Também marcaram presença no en-

Encontro de Amigos promovido por Marcos Kinkas e 
Tato Aguilar reúne mais de 600 pessoas

contro o ex-prefeito de Caraguatatuba, 
José Pereira de Aguilar, os vereadores 
Dé Construtor e Cristian Bota, secre-
tários municipais e o prefeito Aguilar 
Junior. 

O vereador, pelo PSD, Marcos 
Kinkas frisou o quanto os pré-candi-
datos já fizeram por Caraguatatuba. 
“Estes dois nomes aqui olham para 
Caraguá, sabem de nossas necessi-

dades e estão empenhados em trazer 
recursos para investimentos e melho-
rias em todos os bairros da cidade”. 

Durante seu discurso, o presidente 
da Câmara e presidente municipal 
do PSD, Tato Aguilar, destacou a 
importância de ter representantes no 
Congresso e na Assembleia Legislati-
va que olhem para a cidade. “Muitos 
amigos que estão aqui hoje estão há 

um tempo me perguntando quem 
teria o meu apoio para representar 
Caraguatatuba, e hoje chegou o dia 
de apresentá-los e dizer que estes 
nomes sim, vão honrar e trabalhar 
pela nossa cidade”, destacou Tato 
Aguilar.

Para finalizar, é necessário deixar 
claro que toda a organização, promo-
ção e realização do evento de forma 
pessoal foi de responsabilidade dos 
vereadores Marcos Kinkas e Tato 
Aguilar.

Fotos: Eduardo Ribeiro
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A 169ª Festa de Santo Antônio, 
padroeiro de Caraguatatuba, está con-
firmada para ser realizada entre 22 de 
maio a 26 de junho, em torno do tema 
“É viva a palavra quando são as obras 
que falam”. A programação religiosa 
e social do evento volta a ocorrer de 
forma presencial. 

O calendário da festividade começa 
com a tradicional peregrinação da 
imagem de Santo Antônio por diversos 
locais e capelas da cidade, seguida de 
carreta pelas ruas de diferentes bairros, 
no período de 22 a 27 de maio. 

Já no dia 29 de maio, será feito o 
fincamento do mastro, em frente ao 
Santuário Diocesano de Santo An-
tônio, a partir das 19h30. No mesmo 
local, ocorrerá a trezena litúrgica, de 
31 de maio a 12 de junho. 

O evento também terá caminhada 
penitencial no dia 5 de junho. A con-
centração dos fiéis será às 8h, em frente 
ao Santuário, de onde o público seguirá 
para a subida do Morro Santo Antônio, 
e celebração de missa campal, às 10h. 
A imagem peregrina deverá retornar 

169ª Festa de Santo Antônio começa dia 22
à igreja após sobrevoo de parapente. 

No Dia de Santo Antônio, 13 de 
junho, as comemorações iniciam às 
8h, com missa pelo 3º Aniversário do 
Santuário, seguida da benção dos pães 
e do bolo de Santo Antônio, o “santo 
casamenteiro”. Haverá, ainda, o casa-
mento comunitário e o esperado corte 
do bolo, às 11h. A agenda encerra às 
18h com nova missa e procissão.  

O evento é realizado com apoio da 
Prefeitura, entre a parceira da Secreta-
ria de Turismo (Setur) e da Fundação 
Educacional e Cultural de Caragua-
tatuba (Fundacc), com a organização 
interna do Santuário Diocesano de 
Santo Antônio.

Corpus Christi 
No dia 16 de junho, a comunidade 

católica começa enfeitar as ruas no 
entorno da Praça Cândido Mota, às 
6h, para a missa e procissão de Corpus 
Christi, a partir das 17h. As imagens 
reproduzidas representam símbolos 
bíblicos, desenhados e decorados ma-
nualmente, utilizando materiais como 

serragem, pó de café, tampinhas de 
garrafa, flores e outros.

Festa Social
Aos finais de semana, de 3 a 26 de 

junho, os fiéis poderão saborear o tradi-
cional bolinho caipira, caldos quentes, 
quirerinha, entre outras opções gas-
tronômicas, na praça de alimentação 
da festa. Além disso, o público poderá 
concorrer a diversos prêmios, como 
eletrodomésticos, eletroeletrônicos, 
três motocicletas Honda e dinheiro 
entre R$ 1.000 e R$ 5.000. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 3881-1422. 

Confira a programação completa da 
169ª Festa de Santo Antônio

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

Fincamento do Mastro (29 de maio) 
19h30 - Santuário Diocesano de 

Santo Antônio
Trezena Litúrgica 

(31 de maio a 12 de junho)
Caminhada Penitencial (5 de junho)

8h: Concentração no Santuário 
Diocesano de Santo Antônio 

10h: Missa Campal no Morro Santo 
Antônio

Dia do Padroeiro (13 de junho) 
Santuário Diocesano 

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

11h: Casamento Comunitário  
18h: Missa e Procissão

Corpus Christi (16 de junho)
6h: Confecção dos tapetes decorados 

17h: Missa e Procissão
Festa Social e ‘Show de Prêmios’ (3 a 

26 de junho) 
Sexta a domingo - Sempre 

após a Santa Missa.

Fotos: Eduardo Ribeiro
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Após roubo, 
PM prende dois 
adolescentes 
na Praia das 

Palmeiras
Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia 

Militar, na noite de quarta-feira (11/5), logo após 
terem efetuado um roubo na Praia das Palmeiras, 
zona sul de Caraguatatuba. Os policiais que realiza-
vam o patrulhamento no bairro abordaram a dupla 
que estava em uma moto sem placa. 

Durante a abordagem, a Central de Operações da 
Polícia Militar informou sobre o roubo, sendo que 
as características físicas dos autores eram as mesmas 
dos dois adolescentes abordados. Indagados sobre o 
roubo, os abordados confessaram que tinham rou-
bado uma mulher no local informado. Diante dos 
fatos, eles foram levados para a delegacia, onde 
permaneceram à disposição da justiça.

Mais de mil porções 
de cocaína são 

apreendidas pela 
Força Tática da PM 
e indivíduo é preso 

por tráfico
Na madrugada de segunda-feira (16/5), a Força 

Tática da Polícia Militar apreendeu no Travessão, 
zona sul de Caraguatatuba, mais de mil porções 
de cocaína, além de crack, skank e maconha. Uma 
pessoa foi presa em flagrante por tráfico.

Os policiais realizavam patrulhamento quando 
depararam com o indivíduo com uma sacola plástica 
nas mãos. Ele tentou fugir mas foi detido em frente 
a sua residência. As drogas encontradas estavam 
prontas para a comercialização. 

O homem confessou que era responsável pelo 
abastecimento do ponto de tráfico. Foram apre-
endidos no total: 1.096 porções de cocaína, 160 
porções de crack, 80 porções de skunk e 26 porções 
de maconha. 

droga estava embaixo do banco dianteiro do carro 
abordado pelos policiais. Um homem foi preso em 
flagrante por tráfico. 

Questionado quanto as drogas, o indivíduo decla-
rou que havia acabado de iniciar seu turno de serviço 
do ponto de venda de drogas. Ele foi levado para a 
delegacia e permaneceu à disposição da justiça. O 
veículo Gol foi apreendido.

Jovem morre 
afogado na praia do 

Lázaro
Um turista da cidade de Guarulhos (SP) morreu 

afogado na tarde do último domingo (15/5), na praia 
do Lázaro, em Ubatuba. Ele estava na praia com a 
família e havia entrado no mar junto com o pai e mais 
dois adolescentes, que foram salvos por populares. 

De acordo com as informações apuradas, eles 
entraram no mar segurando nas boias das raias de 
embarcações e, ao chegarem no fundo, teriam tenta-
do voltar nadando, mas acabaram se afogando. Uma 
adolescente de 14 anos foi salva por um ambulante e 
outro de 16 anos conseguiu chegar na praia sozinho. 

O Grupamento de Bombeiros Marítimos (GB-
Mar) foi acionado e, após mais de uma hora de bus-
cas, conseguiu localizar o jovem, que foi socorrido 
à Santa Casa de Ubatuba, onde o óbito foi atestado. 

Policiais encontram 
1kg de pasta base de 
cocaína em Ubatuba

A Polícia Militar apreendeu, na noite de domingo 
(15/5), 1kg de pasta base de cocaína, durante patru-
lhamento no bairro Usina Velha, em Ubatuba. A 


