
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sábado, Domingo e Segunda-Feira, 21, 22 e 23 de Maio de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Quiosque pega fogo em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Greve em Caraguatatuba: Motoristas da Praiamar param nesta sexta-feira (20) 

 

Caraguatatuba 

Sem acordo, motoristas continuarão em greve em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguá inova ao oferecer república para jovens que saem de casas de 

acolhimento social 

 

Caraguatatuba 

Abertas as inscrições para a 5ª edição do ‘Jazz & Vinhos Festival’ em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Pesca irregular gera multa de R$ 4 mil, em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Mãe de preso envia droga escondida em bolachas para o CDP de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

EDP prorroga feirão de negociação de débitos 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participará da 27ª edição da Bolsa de Negócios Turísticos ‘BNT 

Mercosul 2022’ realizada entre os dias 27 e 28 de maio 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura e quiosqueiros debatem projeto de urbanização da orla da Mococa 

 

Caraguatatuba 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/quiosque-pega-fogo-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/greve-em-caraguatatuba-motoristas-da-praiamar-param-nesta-sexta-feira-20/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/sem-acordo-motoristas-continuarao-em-greve-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/caragua-inova-ao-oferecer-republica-para-jovens-que-saem-de-casas-de-acolhimento-social/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/caragua-inova-ao-oferecer-republica-para-jovens-que-saem-de-casas-de-acolhimento-social/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/abertas-as-inscricoes-para-a-5a-edicao-do-jazz-vinhos-festival-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/abertas-as-inscricoes-para-a-5a-edicao-do-jazz-vinhos-festival-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/pesca-irregular-gera-multa-de-r-4-mil-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/mae-de-preso-envia-droga-escondida-em-bolachas-para-o-cdp-de-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/edp-prorroga-feirao-de-negociacao-de-debitos/
https://www.tamoiosnews.com.br/turismo/caraguatatuba-participara-da-27a-edicao-da-bolsa-de-negocios-turisticos-bnt-mercosul-2022-realizada-entre-os-dias-27-e-28-de-maio/
https://www.tamoiosnews.com.br/turismo/caraguatatuba-participara-da-27a-edicao-da-bolsa-de-negocios-turisticos-bnt-mercosul-2022-realizada-entre-os-dias-27-e-28-de-maio/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19728/prefeitura-e-quiosqueiros-debatem-projeto-de-urbanizacao-da-orla-da-mococa


 

 
 

Força Tática da PM apreende 26kg de maconha e apetrechos para embalar droga; 

mulher é presa por tráfico 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Familiar envia droga escondida em bolachas para o CDP de Caraguatatuba 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Prefeituras realizam ações emergenciais para atender moradores de rua no frio 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Funcionários do transporte público em Caraguá entram em greve por reajuste 

 

Contra e Verso 

Caraguatatuba 

No final da Concessão Praiamar enfrenta nova Greve dos Motoristas 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Funcionários do transporte público de Caraguá fazem greve e cobram reajuste 

salarial 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Incêndio atinge pizzaria tradicional de Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Greve de motoristas prejudica o transporte público em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

PM apreende 26 quilos de maconha no Jardim Britânia em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Mãe será investigada por enviar maconha escondida em bolachas para filho preso 

no CDP de Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá implanta "sentido único" na avenida Miguel Varlez, no trecho 

da Santa Casa  

 

https://radarlitoral.com.br/noticias/19732/forca-tatica-da-pm-apreende-26kg-de-maconha-e-apetrechos-para-embalar-droga;-mulher-e-presa-por-trafico
https://radarlitoral.com.br/noticias/19732/forca-tatica-da-pm-apreende-26kg-de-maconha-e-apetrechos-para-embalar-droga;-mulher-e-presa-por-trafico
https://www.portalr3.com.br/2022/05/familiar-envia-droga-escondida-em-bolachas-para-o-cdp-de-caraguatatuba/
https://novaimprensa.com/2022/05/acoes-emergenciais-frio.html
05_23%20-%20Fique%20por%20dentro%20de%20tudo%20o%20que%20acontece%20em%20Caraguá%20e%20que%20foi%20publicado%20hoje%20na%20mídia.docx
https://contraeverso.com.br/no-final-da-concessao-praiamar-enfrenta-nova-greve-dos-motoristas/
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/funcionarios-do-transporte-publico-de-caragua-fazem-greve-e-cobram-reajuste-salarial-1.217162
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/funcionarios-do-transporte-publico-de-caragua-fazem-greve-e-cobram-reajuste-salarial-1.217162
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/incendio-atinge-pizzaria-tradicional-de.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/greve-de-motoristas-prejudica-o.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/pm-apreende-26-quilos-de-maconha-no.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/mae-sera-investigada-por-enviar-maconha.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/mae-sera-investigada-por-enviar-maconha.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/prefeitura-de-caragua-implanta-sentido.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/prefeitura-de-caragua-implanta-sentido.html


 

 
 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba (SP) tem greve dos funcionários do transporte público 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba transfere para início de junho as audiências públicas sobre 

Transporte Público Coletivo  

 

Caraguatatuba 

Fundacc divulga lista de classificados para concessão de barracas no 23º Festival 

do Camarão  

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe espetáculo ‘Chico Xavier – Além da Alegria’  

 

012 News 

Caraguatatuba 

Funcionários do transporte público em Caraguatatuba entram em greve nesta 

sexta-feira (20) 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é contemplada para recapeamento da Rodovia Rio-Santos 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba oferece república para jovens que saem de casas de acolhimento 

em serviço pioneiro no Litoral Norte  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba enfrenta SJC no Metropolitano de Basquete no Cemug neste final 

de semana  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove mutirão de inscrição para modalidades esportivas no 

Estrela D’Alva  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba alerta para importância da vacinação contra Gripe e Covid-19 

durante baixas temperaturas  

 

Caraguatatuba 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-sp-tem-greve-dos-funcionarios-do-transporte-publico-1.385674
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/20/caraguatatuba-transfere-para-inicio-de-junho-as-audiencias-publicas-sobre-transporte-publico-coletivo/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/20/caraguatatuba-transfere-para-inicio-de-junho-as-audiencias-publicas-sobre-transporte-publico-coletivo/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/20/fundacc-divulga-lista-de-classificados-para-concessao-de-barracas-no-23o-festival-do-camarao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/20/fundacc-divulga-lista-de-classificados-para-concessao-de-barracas-no-23o-festival-do-camarao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/20/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-chico-xavier-alem-da-alegria/
https://www.012news.com.br/rodoviarios-da-praiamar-em-caraguatatuba-entram-em-greve-nesta-sexta-feira-20/
https://www.012news.com.br/rodoviarios-da-praiamar-em-caraguatatuba-entram-em-greve-nesta-sexta-feira-20/
https://www.012news.com.br/caraguatatuba-e-contemplada-para-recapeamento-da-rodovia-rio-santos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/caraguatatuba-oferece-republica-para-jovens-que-saem-de-casas-de-acolhimento-em-servico-pioneiro-no-litoral-norte/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/caraguatatuba-oferece-republica-para-jovens-que-saem-de-casas-de-acolhimento-em-servico-pioneiro-no-litoral-norte/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/caraguatatuba-enfrenta-sjc-no-metropolitano-de-basquete-no-cemug-neste-final-de-semana/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/caraguatatuba-enfrenta-sjc-no-metropolitano-de-basquete-no-cemug-neste-final-de-semana/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/caraguatatuba-promove-mutirao-de-inscricao-para-modalidades-esportivas-no-estrela-dalva/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/caraguatatuba-promove-mutirao-de-inscricao-para-modalidades-esportivas-no-estrela-dalva/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/caraguatatuba-alerta-para-importancia-da-vacinacao-contra-gripe-e-covid-19-durante-baixas-temperaturas/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/caraguatatuba-alerta-para-importancia-da-vacinacao-contra-gripe-e-covid-19-durante-baixas-temperaturas/


 

 
 

Etec Caraguatatuba oferece vagas em sete cursos para 2º semestre 2022  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para estabelecimentos participarem 

do 5º Jazz & Vinhos Festival  

 

Caraguatatuba 

Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) realiza 540 atendimentos 

em um mês de funcionamento  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais bolsistas do PEAD para apresentação no 

RH  

 

Caraguatatuba 

‘Bairro a Bairro’: Prefeitura divulga programação da próxima semana em 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe espetáculo ‘Chico Xavier – Além da Alegria’  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza greve de funcionários da empresa de 

transporte para garantir a circulação de 30% dos veículos  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza greve de funcionários da empresa de 

transporte para garantir a circulação de 30% dos veículos 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para estabelecimentos participarem 

do 5º Jazz & Vinhos Festival 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Fundacc divulga lista de classificados para concessão de barracas no 23º Festival 

do Camarão 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove mutirão de inscrição para modalidades esportivas no 

Estrela D’Alva 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/etec-caraguatatuba-oferece-vagas-em-sete-cursos-para-2o-semestre-2022/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-estabelecimentos-participarem-do-5o-jazz-vinhos-festival/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-estabelecimentos-participarem-do-5o-jazz-vinhos-festival/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/centro-de-apoio-ao-trabalhador-e-empreendedor-cate-realiza-540-atendimentos-em-um-mes-de-funcionamento/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/centro-de-apoio-ao-trabalhador-e-empreendedor-cate-realiza-540-atendimentos-em-um-mes-de-funcionamento/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-bolsistas-do-pead-para-apresentacao-no-rh/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-bolsistas-do-pead-para-apresentacao-no-rh/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/bairro-a-bairro-prefeitura-divulga-programacao-da-proxima-semana-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/bairro-a-bairro-prefeitura-divulga-programacao-da-proxima-semana-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-chico-xavier-alem-da-alegria/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/prefeitura-de-caraguatatuba-fiscaliza-greve-de-funcionarios-da-empresa-de-transporte-para-garantir-a-circulacao-de-30-dos-veiculos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/20/prefeitura-de-caraguatatuba-fiscaliza-greve-de-funcionarios-da-empresa-de-transporte-para-garantir-a-circulacao-de-30-dos-veiculos/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-fiscaliza-greve-de-funcionarios-da-empresa-de-transporte-para-garantir-a-circulacao-de-30-dos-veiculos/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-fiscaliza-greve-de-funcionarios-da-empresa-de-transporte-para-garantir-a-circulacao-de-30-dos-veiculos/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-estabelecimentos-participarem-do-5o-jazz-vinhos-festival/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-estabelecimentos-participarem-do-5o-jazz-vinhos-festival/
https://falacaragua.com.br/2022/05/fundacc-divulga-lista-de-classificados-para-concessao-de-barracas-no-23o-festival-do-camarao/
https://falacaragua.com.br/2022/05/fundacc-divulga-lista-de-classificados-para-concessao-de-barracas-no-23o-festival-do-camarao/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-promove-mutirao-de-inscricao-para-modalidades-esportivas-no-estrela-dalva/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-promove-mutirao-de-inscricao-para-modalidades-esportivas-no-estrela-dalva/


 

 
 

Caraguatatuba 

Etec Caraguatatuba oferece vagas em sete cursos para 2º semestre 2022 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais bolsistas do PEAD para apresentação no 

RH 

 

Caraguatatuba 

‘Bairro a Bairro’: Prefeitura divulga programação da próxima semana em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba oferece república para jovens que saem de casas de acolhimento 

em serviço pioneiro no Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) realiza 540 atendimentos 

em um mês de funcionamento 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba alerta para importância da vacinação contra Gripe e Covid-19 

durante baixas temperaturas 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza greve de funcionários da empresa de 

transporte para garantir a circulação de 30% dos veículos 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para estabelecimentos participarem 

do 5º Jazz & Vinhos Festival 

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe espetáculo ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba transfere para início de junho as audiências públicas 

sobre Transporte Público Coletivo 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba testa implantação de sentido único de circulação em 

trecho da Santa Casa 

https://falacaragua.com.br/2022/05/etec-caraguatatuba-oferece-vagas-em-sete-cursos-para-2o-semestre-2022/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-bolsistas-do-pead-para-apresentacao-no-rh/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-bolsistas-do-pead-para-apresentacao-no-rh/
https://falacaragua.com.br/2022/05/bairro-a-bairro-prefeitura-divulga-programacao-da-proxima-semana-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/bairro-a-bairro-prefeitura-divulga-programacao-da-proxima-semana-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-oferece-republica-para-jovens-que-saem-de-casas-de-acolhimento-em-servico-pioneiro-no-litoral-norte/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-oferece-republica-para-jovens-que-saem-de-casas-de-acolhimento-em-servico-pioneiro-no-litoral-norte/
https://falacaragua.com.br/2022/05/centro-de-apoio-ao-trabalhador-e-empreendedor-cate-realiza-540-atendimentos-em-um-mes-de-funcionamento/
https://falacaragua.com.br/2022/05/centro-de-apoio-ao-trabalhador-e-empreendedor-cate-realiza-540-atendimentos-em-um-mes-de-funcionamento/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-alerta-para-importancia-da-vacinacao-contra-gripe-e-covid-19-durante-baixas-temperaturas/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-alerta-para-importancia-da-vacinacao-contra-gripe-e-covid-19-durante-baixas-temperaturas/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-fiscaliza-greve-de-funcionarios-da-empresa-de-transporte-para-garantir-a-circulacao-de-30-dos-veiculos/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-fiscaliza-greve-de-funcionarios-da-empresa-de-transporte-para-garantir-a-circulacao-de-30-dos-veiculos/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-estabelecimentos-participarem-do-5o-jazz-vinhos-festival/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-estabelecimentos-participarem-do-5o-jazz-vinhos-festival/
https://falacaragua.com.br/2022/05/teatro-mario-covas-recebe-espetaculo-chico-xavier-alem-da-alegria/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-transfere-para-inicio-de-junho-as-audiencias-publicas-sobre-transporte-publico-coletivo/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-transfere-para-inicio-de-junho-as-audiencias-publicas-sobre-transporte-publico-coletivo/
http://massaguanews.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-testa-implantacao-de-sentido-unico-de-circulacao-em-trecho-da-santa-casa/
http://massaguanews.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-testa-implantacao-de-sentido-unico-de-circulacao-em-trecho-da-santa-casa/


 

 
 

Caraguatatuba 

Secretaria de Meio Ambiente, Associação de Quiosques e quiosqueiros da Praia da 

Mococa se reúnem e abordam projeto de Reurbanização 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba oferece república para jovens que saem de casas de acolhimento 

em serviço pioneiro no Litoral Norte  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para estabelecimentos participarem 

do 5º Jazz & Vinhos Festival  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza greve de funcionários da empresa de 

transporte para garantir a circulação de 30% dos veículos  

 

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  

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba testa implantação de sentido único de circulação em 

trecho da Santa Casa 

 

Caraguatatuba 

Sindicato responsável pela greve de transporte coletivo em Caraguá “permitiu” que 

apenas 10 dos 50 ônibus da Praiamar circulem hoje 

 

Caraguatatuba 

Missa em Ação de Graças pelo aniversário da Casa de Saúde Stella Maris será 

transmitida via Facebook amanhã (24) às 16h 

 

Vale News 

Caraguatatuba 

Mãe de preso envia droga escondida em bolachas para o CDP de Caraguatatuba 

 

http://massaguanews.com.br/2022/05/secretaria-de-meio-ambiente-associacao-de-quiosques-e-quiosqueiros-da-praia-da-mococa-se-reunem-e-abordam-projeto-de-reurbanizacao/
http://massaguanews.com.br/2022/05/secretaria-de-meio-ambiente-associacao-de-quiosques-e-quiosqueiros-da-praia-da-mococa-se-reunem-e-abordam-projeto-de-reurbanizacao/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/20/caraguatatuba-oferece-republica-para-jovens-que-saem-de-casas-de-acolhimento-em-servico-pioneiro-no-litoral-norte/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/20/caraguatatuba-oferece-republica-para-jovens-que-saem-de-casas-de-acolhimento-em-servico-pioneiro-no-litoral-norte/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/20/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-estabelecimentos-participarem-do-5o-jazz-vinhos-festival/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/20/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-estabelecimentos-participarem-do-5o-jazz-vinhos-festival/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/21/prefeitura-de-caraguatatuba-fiscaliza-greve-de-funcionarios-da-empresa-de-transporte-para-garantir-a-circulacao-de-30-dos-veiculos/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/21/prefeitura-de-caraguatatuba-fiscaliza-greve-de-funcionarios-da-empresa-de-transporte-para-garantir-a-circulacao-de-30-dos-veiculos/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/22/prefeitura-divulgara-destino-caraguatatuba-na-feira-de-negocios-turisticos-bnt-mercosul/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/22/prefeitura-divulgara-destino-caraguatatuba-na-feira-de-negocios-turisticos-bnt-mercosul/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/23/prefeitura-de-caraguatatuba-transfere-para-inicio-de-junho-as-audiencias-publicas-sobre-transporte-publico-coletivo/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/23/prefeitura-de-caraguatatuba-transfere-para-inicio-de-junho-as-audiencias-publicas-sobre-transporte-publico-coletivo/
https://www.litoralempauta.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-testa-implantacao-de-sentido-unico-de-circulacao-em-trecho-da-santa-casa/
https://www.litoralempauta.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-testa-implantacao-de-sentido-unico-de-circulacao-em-trecho-da-santa-casa/
https://www.litoralempauta.com.br/sindicato-responsavel-pela-greve-de-transporte-coletivo-em-caragua-permitiu-que-apenas-10-dos-50-onibus-da-praiamar-circulem-hoje/
https://www.litoralempauta.com.br/sindicato-responsavel-pela-greve-de-transporte-coletivo-em-caragua-permitiu-que-apenas-10-dos-50-onibus-da-praiamar-circulem-hoje/
https://www.litoralempauta.com.br/missa-em-acao-de-gracas-pelo-aniversario-da-casa-de-saude-stella-maris-sera-transmitida-via-facebook-amanha-24-as16h/
https://www.litoralempauta.com.br/missa-em-acao-de-gracas-pelo-aniversario-da-casa-de-saude-stella-maris-sera-transmitida-via-facebook-amanha-24-as16h/
https://valenews.com.br/2022/05/21/mae-de-preso-envia-droga-escondida-em-bolachas-para-o-cdp-de-caraguatatuba/


 

 
 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Funcionários do transporte público de Caraguatatuba entram em greve nesta sexta-

feira 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Trabalhadores do transporte coletivo de Caraguatatuba entram em greve 

 

Caraguatatuba 

Mãe de detendo envia drogas escondidas em bolachas no CDP de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Polícia Militar apreende 26 quilos de maconha em Caraguatatuba 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba oferece república para jovens que saem de casas de acolhimento 

em serviço pioneiro no Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para estabelecimentos participarem 

do 5º Jazz & Vinhos Festival 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza greve de funcionários da empresa de 

transporte para garantir a circulação de 30% dos veículos 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba divulgará seus atrativos na feira de negócios turísticos ‘BNT 

Mercosul’ 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba transfere para início de junho as audiências públicas 

sobre Transporte Público Coletivo 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba oferece república para jovens que saem de casas de acolhimento 

em serviço pioneiro no Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

https://spriomais.com.br/2022/05/20/funcionarios-do-transporte-publico-de-caraguatatuba-entram-em-greve-nesta-sexta-feira/
https://spriomais.com.br/2022/05/20/funcionarios-do-transporte-publico-de-caraguatatuba-entram-em-greve-nesta-sexta-feira/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/trabalhadores-do-transporte-coletivo-de-caraguatatuba-entram-em-greve-16512805
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/mae-de-detendo-envia-drogas-escondidas-em-bolachas-no-cdp-de-caraguatatuba-16512898
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/policia-militar-apreende-26-quilos-de-maconha-em-caraguatatuba-16512992
https://litoraldefato.com.br/2022/05/20/caraguatatuba-oferece-republica-para-jovens-que-saem-de-casas-de-acolhimento-em-servico-pioneiro-no-litoral-norte/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/20/caraguatatuba-oferece-republica-para-jovens-que-saem-de-casas-de-acolhimento-em-servico-pioneiro-no-litoral-norte/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/20/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-estabelecimentos-participarem-do-5o-jazz-vinhos-festival/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/20/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-estabelecimentos-participarem-do-5o-jazz-vinhos-festival/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/21/prefeitura-de-caraguatatuba-fiscaliza-greve-de-funcionarios-da-empresa-de-transporte-para-garantir-a-circulacao-de-30-dos-veiculos/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/21/prefeitura-de-caraguatatuba-fiscaliza-greve-de-funcionarios-da-empresa-de-transporte-para-garantir-a-circulacao-de-30-dos-veiculos/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/22/caraguatatuba-divulgara-seus-atrativos-na-feira-de-negocios-turisticos-bnt-mercosul/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/22/caraguatatuba-divulgara-seus-atrativos-na-feira-de-negocios-turisticos-bnt-mercosul/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/23/prefeitura-de-caraguatatuba-transfere-para-inicio-de-junho-as-audiencias-publicas-sobre-transporte-publico-coletivo/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/23/prefeitura-de-caraguatatuba-transfere-para-inicio-de-junho-as-audiencias-publicas-sobre-transporte-publico-coletivo/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/20/caraguatatuba-oferece-republica-para-jovens-que-saem-de-casas-de-acolhimento-em-servico-pioneiro-no-litoral-norte/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/20/caraguatatuba-oferece-republica-para-jovens-que-saem-de-casas-de-acolhimento-em-servico-pioneiro-no-litoral-norte/
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transporte para garantir a circulação de 30% dos veículos 
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Prefeitura divulgará destino Caraguatatuba na feira de negócios turísticos ‘BNT 
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Prefeitura de Caraguatatuba transfere para início de junho as audiências públicas 

sobre Transporte Público Coletivo 

 

Notícias da Praia 

Caraguatatuba 

Greve prejudica transporte público em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

PM apreende 26 quilos de maconha em Caraguatatuba 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

PM prende “patroa da erva” com mais de 20 caroço de maconha no Jardim Britânia  

 

CaraguaSports 
Caraguatatuba 

Jorge & Naldo Avelino: Missão Força Jovem FC  

 
Caraguatatuba 

Vila da Quina 3 X 2 Barranco Alto  

 
Suzano TV 

Caraguatatuba 

ADIADO: Caraguatatuba recebe espetáculo teatral inspirado em crime bárbaro da 

década de 70 

 

Revista Celebridades 

Caraguatatuba 

FUNDACC: CARAGUATATUBA ESTÁ COM UMA AGENDA RECHEADA DE ATIVIDADES 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

https://imprensalivre.com.br/2022/05/20/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-estabelecimentos-participarem-do-5o-jazz-vinhos-festival/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/20/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-estabelecimentos-participarem-do-5o-jazz-vinhos-festival/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/21/prefeitura-de-caraguatatuba-fiscaliza-greve-de-funcionarios-da-empresa-de-transporte-para-garantir-a-circulacao-de-30-dos-veiculos/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/21/prefeitura-de-caraguatatuba-fiscaliza-greve-de-funcionarios-da-empresa-de-transporte-para-garantir-a-circulacao-de-30-dos-veiculos/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/22/prefeitura-divulgara-destino-caraguatatuba-na-feira-de-negocios-turisticos-bnt-mercosul/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/22/prefeitura-divulgara-destino-caraguatatuba-na-feira-de-negocios-turisticos-bnt-mercosul/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/23/prefeitura-de-caraguatatuba-transfere-para-inicio-de-junho-as-audiencias-publicas-sobre-transporte-publico-coletivo/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/23/prefeitura-de-caraguatatuba-transfere-para-inicio-de-junho-as-audiencias-publicas-sobre-transporte-publico-coletivo/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/20/greve-prejudica-transporte-publico-em-caraguatatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/21/pm-apreende-26-quilos-de-maconha-em-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/05/23/pm-prende-poa-da-erva-com-mais-de-20-tijolos-de-maconha-no-jardim-britania/
mailto:https://caraguasports.blogspot.com/
https://caraguasports.blogspot.com/2022/05/jorge-naldo-avelino-missao-forca-jovem.html
https://caraguasports.blogspot.com/2022/05/intermunicipal-quina-3-x-2-barranco-alto.html
https://suzano.tv/2022/05/20/adiado-caraguatatuba-recebe-espetaculo-teatral-inspirado-em-crime-barbaro-da-decada-de-70/
https://suzano.tv/2022/05/20/adiado-caraguatatuba-recebe-espetaculo-teatral-inspirado-em-crime-barbaro-da-decada-de-70/
mailto:https://caraguasports.blogspot.com/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/fundacc-caraguatatuba-esta-com-uma-agenda-recheada-de-atividades/


 

 
 

Greve Praiamar 

 

Band Vale 

Vale Urgente 

Funcionários do transporte coletivo municipal de Caraguatatuba cruzam os braços 

 

Band Cidade 2ª Edição 

Ônibus circulam com capacidade reduzida em Caraguatatuba 

 

TV Thathi 

Thathi Notícias 

Trabalhadores do transporte público de Caraguatatuba entram em greve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://globoplay.globo.com/v/10594529/
https://www.youtube.com/watch?v=a0RrSlbpfag
https://www.youtube.com/watch?v=HU2EkS2faU8
https://www.youtube.com/watch?v=c8-rH27W8Xo


 

 
 

Clipping de Notícias: 20/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Quiosque pega fogo em Caraguatatuba 

 

Na noite dessa quinta-feira (19), por volta das 19h40, um quiosque localizado na 

calçada da praia do centro de Caraguatatuba, ao lado da pista de skate, pegou 

fogo. 

O foco de incêndio foi no forro de gesso, logo abaixo havia um forno de pizza. O 

Corpo de Bombeiros foi acionado e o acesso da equipe foi feito pelo telhado. 

Após as chamas serem controladas, foi realizado o trabalho de rescaldo. De acordo 

com os bombeiros, não foi possível identificar o que causou o início do fogo. Apesar 

do susto, não houve vítimas, apenas danos materiais de pequena monta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 20/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Greve em Caraguatatuba: Motoristas da Praiamar param nesta sexta-

feira (20) 

 

A greve dos funcionários da Viação Praiamar, responsável pelo transporte público 

de Caraguatatuba, começou no início da manhã dessa sexta-feira (20). 

O motivo é o não repasse da empresa do índice de reajuste para o trabalhador, de 

acordo com informações do STTRUCA, sindicato que representa a categoria. 

Em nota a Prefeitura de Caraguatatuba informou que, por meio da Secretaria de 

Mobilidade Urbana, foi notificada pelo Sindicato dos Trabalhadores, sobre a greve 

dos motoristas da empresa Praiamar Transportes, que está acontecendo na cidade 

desde cedo e que está acompanhando a operação a fim de garantir pelo menos 

30% do transporte público funcionando, atendendo a população. 

A Prefeitura informa ainda que está cumprindo com sua parte do contrato com a 

empresa. 

Acompanhe em breve atualizações sobre a greve. 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 20/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Sem acordo, motoristas continuarão em greve em Caraguatatuba 

 

A greve dos funcionários da Praiamar, empresa responsável pelo transporte público 

em Caraguatatuba desde 2007, começou no início da manhã dessa sexta-feira 

(20). A categoria pede por reajuste salarial, mas até o momento, não houve 

possibilidade de acordo e negociação. 

A paralisação começou com desentendimento, a Praiamar Transportes alegou que 

os grevistas descumpriram a operação mínima de 30% da frota circulando na 

cidade durante a greve, que deveria ser de 15 ônibus, mas apenas 10 estavam nas 

ruas. 

Entretanto, Francisco Israel, presidente do STTRUCA, sindicato que representa a 

categoria, afirmou que dos 50 ônibus da empresa, somente 35 operavam 

perfeitamente. Houve discussão, como não havia liminar da justiça, acabaram 

cedendo e liberando mais veículos, totalizando 15 carros em circulação. 

Em comunicado oficial, a Praiamar justificou que o aumento que todos os insumos 

e produtos tiveram, mais de 150% do óleo diesel, e a abertura do novo processo 

licitatório para o transporte coletivo na cidade, impedem que ocorra qualquer 

investimento ou melhoria pela empresa. Pois, em breve, no dia 22 de junho deste 

ano, o contrato termina. 



 

 
 

Ainda segundo a diretoria da Praiamar, “a empresa nunca se negou a negociar as 

possibilidades desejadas pelo Sindicato, mas a concessão de qualquer reajuste 

tem a extrema necessidade de participação da Prefeitura, que se mostra omissa 

diante da gravidade da situação em que ela faz parte”. 

Conforme a empresa, em 2021 a prefeitura fez uma intervenção nos serviços 

prestados pela Praiamar, que ficou afastada de sua função por meses, o que, 

segundo a diretoria, gerou um déficit no capital da empresa de mais de R$ 2 

milhões e meio. E que hoje, a prefeitura acumula uma dívida de mais de 50 

milhões com eles, por processos perdidos na justiça, devido a reajustes, acordados 

entre ambos, e que não foram repassados pela atual gestão. 

Apesar de todos os problemas, a empresa de transporte público diz que está aberta 

ao diálogo amistoso, e ao acordo que garante o parcelamento da dívida existente, e 

renovação do contrato. Caso isso não ocorra, a dívida continuará existente, o que 

prejudicaria a futura administração da cidade e a população, que pagará pelos 

prejuízos. 

Por outro lado, a Prefeitura de Caraguatatuba, em nota, informou que, por meio da 

Secretaria de Mobilidade Urbana, foi notificada pelo Sindicato dos Trabalhadores, 

sobre a greve dos motoristas da empresa Praiamar Transportes.  

Acompanhou a operação de modo a  garantir que pelo menos 30% do transporte 

público funcionassem, atendendo a população, e está cumprindo com sua parte do 

contrato com a empresa. 

Informou ainda que “segue notificando a empresa sobre a péssima qualidade do 

serviço prestado na cidade, que não atende às necessidades da população”. E, por 

causa disso, “já teve mais de 800 notificações por atrasos, falta de cumprimento 

de horário, não colocação de frota completa e diversas medidas comprovadas de 

negligência para com o serviço”. 

A prefeitura comunicou também que, com a proximidade do fim do contrato de 15 

anos de serviços prestados pela Praiamar, a administração está em fase de 

formalização para a nova licitação de Transporte Público, pois o contrato não será 

renovado. 

Enquanto um acordo entre funcionários, empresa e prefeitura não é feito, a greve 

será mantida. “Na segunda-feira (23), haverá outra assembleia às 4h, com votação 

para decidir o destino da greve” informa o presidente do sindicato. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 21/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Caraguá inova ao oferecer república para jovens que saem de casas 

de acolhimento social 

 

Jovens com idade entre 18 e 21 anos, provenientes de casas de acolhimento, 

encontram nas repúblicas municipais de Caraguatatuba um local onde são 

acolhidos até terem condições de enfrentar o mundo do lado de fora. O 

atendimento é pioneiro em todo Litoral Norte. 

Em Caraguatatuba, a República Feminina foi criada em 2018 e realizou o 

atendimento a três jovens meninas. Em março de 2022, Caraguatatuba inaugurou 

a República Masculina, que já recebe um rapaz. 

A assistente social, Márcia Coelho, responsável pelos locais, explica que ao 

completar 18 anos de idade, muitos desses jovens que passaram a maior parte da 

infância e da adolescência em instituição de acolhimento por negligencia, violência 

ou abandono, carregam a esperança de retornarem à família biológica ou sonham 

em ser adotados por uma nova família. 

Entretanto, segundo ela, muitas vezes isso não acontece. “Quando chega sua 

maioridade, ele tem que deixar a casa de acolhimento, que corresponde, em 

muitos casos, à sua única referência de família. Mas, no momento de sua saída, 

não tem para onde ir”. 

Neste caso, a assistente social explica que a república é uma opção que possibilita 

a esse jovem o desenvolvimento de sua independência e habilidade para dar conta 



 

 
 

das questões da vida cotidiana. No local, com suporte de profissionais 

especializados, os jovens atendidos são orientados em suas tomadas de decisões 

em relação ao trabalho, moradia, gerenciamento financeiro, na sua individualidade 

e particularidades. 

Enquanto estão na república, os jovens são auxiliados por um educador social, uma 

assistente social, uma psicóloga, uma coordenadora assistente social para dar 

prosseguimento ao trabalho iniciado na casa de acolhimento e até mesmo na 

conquista de sua autonomia, quando necessário. 

“A República ultrapassa a simples ideia de um lugar para viver três anos pós-

maioridade. É uma real necessidade para gozo pleno de cidadania para os jovens”, 

explica Márcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 21/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Abertas as inscrições para a 5ª edição do ‘Jazz & Vinhos Festival’ em 

Caraguatatuba 

 

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

entre os dias 20 e 31 de maio, as inscrições de estabelecimentos de gastronomia 

interessados em participar da 5ª edição do ‘Jazz & Vinhos Festival’.  

O evento será realizado de 16 a 19 de junho, na Praça da Cultura (Avenida da 

Praia), no Centro e, como de costume, a candidatura é facultada a todos os 

comerciantes integrantes do 16º Caraguá A Gosto, realizado no ano de 2021. 

Serão disponibilizados 14 espaços gastronômicos, sendo 12 estandes destinados à 

venda de pratos elaborados à base de massas salgadas; embutidos, queijos, pães 

e antepastos ou fondues, além de outros dois, reservados para a comercialização 

de doces finos, gelateria, chocolateria e/ou cafeteria. 

De acordo com o Chamamento Público nº 04/2022, lançado nesta sexta-feira (20), 

caso o número de inscritos não atinja o total de espaços disponíveis, serão aceitas 

inscrições de estabelecimentos não participantes do concurso ‘Caraguá A Gosto’ 

para ocupação de vagas remanescentes. 

Os pretensos candidatos podem registrar interesse de participação, através do e-

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

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

Arthur da Costa Filho, 25, no Centro. 



 

 
 

A taxa de inscrição varia entre R$ 400 e R$ 600, para participantes e não 

participantes do Caraguá A Gosto 2021, respectivamente. O valor deve ser pago 

mediante depósito bancário (Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 

130.137-3, em nome do Fundo Municipal de Turismo). 

Os espaços gastronômicos funcionarão nos dias 16 e 17 (quinta e sexta-feira), das 

17h à 0h e, nos dias 18 e 19 (sábado e domingo), das 11h30 à 0h. O festival, 

aliado a boa gastronomia, também promete agradar o público com apresentações 

musicais gratuitas de artistas locais e convidados do estilo jazz e blues. 

Para a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o evento demonstra o 

empenho do prefeito Aguilar Junior em aderir às diferentes estratégias que 

contribuem para o momento de recuperação econômica da cidade. “O festival 

ocorrerá em meio a um importante feriado nacional, por isso, a expectativa é que a 

atração contribua para receber ainda melhor nossos turistas e atrair novos 

visitantes para Caraguá”, destacou. 

O edital contendo a documentação necessária e demais especificações foi 

publicado na edição 798 do Diário Oficial do Município, disponível para acesso no 

link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/. Mais informações 

podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 3897-7910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_798.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
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Pesca irregular gera multa de R$ 4 mil, em Caraguatatuba 

 

Ontem (21/05), a Polícia Militar Ambiental Marítima quando em patrulhamento 

preventivo pela Apa Marinha Litoral Norte, na orla da Praia do Camaroeiro, se 

deparou com uma embarcação com dois tripulantes em plena atividade de pesca 

armando uma rede de emalhe, sendo que no momento apresentaram as 

documentações pertinentes. 

Após fiscalização do petrecho os policiais verificaram se tratar de rede de emalhe 

tipo feiticeira e durante a medição constataram tamanho superior ao permitido, 

infringindo a legislação vigente. 

Diante da irregularidade a equipe policial elaborou multa no valor R$4.000,00. 

Todo ato de pesca irregular contraria a legislação pesqueira vigente. 

Denúncias podem ser feitas pelo tel.: 13 3348-4750 
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Mãe de preso envia droga escondida em bolachas para o CDP de 

Caraguatatuba 

 

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informa que houve uma 

apreensão de maconha em correspondência enviada por familiar de um preso no 

Centro de Detenção Provisória (CDP) “Dr. Eduardo Mariz de Oliveira” de 

Caraguatatuba, nesta sexta-feira, dia 20. 

O flagrante ocorreu enquanto servidores realizavam a revista em itens alimentícios 

enviados por familiares. Os agentes descobriram 4 pacotes de maconha 

escondidos dentro de bolachas, que estavam furadas de forma estratégica para 

camuflar a droga. A encomenda havia sido encaminhada pela mãe de um detento. 

Tratava-se de 71 gramas de maconha. 

A direção do CDP de Caraguatatuba encaminhou o material apreendido para a 

Delegacia de Polícia da cidade, onde registrou Boletim de Ocorrência. Também foi 

aberto procedimento apuratório em desfavor do preso. A mulher que encaminhou a 

droga para a unidade prisional teve o nome retirado do rol de visitas da SAP. 
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EDP prorroga feirão de negociação de débitos 

 

A EDP, distribuidora de energia elétrica de Caraguatatuba e São Sebastião, 

prorrogou até o dia 30 de junho o Feirão de Negociação EDP, que oferece 

condições especiais, incluindo entrada reduzida e isenção na correção de juros, 

para clientes residenciais, rurais e clientes cadastrados na tarifa social de energia 

elétrica que queiram quitar débitos.  

Quem estiver com as contas de energia atrasadas terá facilidades na negociação, 

com possibilidade de parcelamento em até 36 vezes, além da redução na entrada. 

Excepcionalmente no feirão, os clientes que já possuem débitos de negociações 

anteriores também encontrarão flexibilidade para o acerto e renegociação de suas 

contas. 

Clientes cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica 

As famílias inclusas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica, do Governo 

Federal, que concede desconto na fatura de energia elétrica, poderão parcelar seus 

débitos em até 90 vezes, com entrada facilitada, isenção da taxa de negociação e 

correções. 

“Para decidir de forma mais consciente a melhor opção de parcelamento, faça os 

cálculos incluindo o valor mensal da negociação nos gastos já mapeados da 



 

 
 

família. Com condições diferenciadas, o feirão da EDP é uma ótima oportunidade 

para liquidar dívidas”, reforça Vanessa Bonfim, gestora da EDP. 

Canais de atendimento 

Para realizar de forma prática e segura a negociação, a companhia disponibiliza o 

portal EDP Online, www.edponline.com.br, e aplicativo EDP Online. O cliente 

também pode fazer o contato por telefone, no 0800 721 0123. No atendimento 

presencial, a EDP reforça que, para evitar aglomeração de pessoas nas agências, a 

escolha da data e horário do atendimento deve ser feita de forma antecipada pelo 

site www.edp.com.br/agendamento. 

Para realizar a negociação, é importante ter em mãos o número de instalação e o 

CPF do titular da fatura. 

A empresa disponibiliza um contato via Whatsapp, por meio do 

número (11) 93465-2888 para a consulta de débitos e solicitação de código de 

barras para pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edponline.com.br/
http://www.edp.com.br/agendamento
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Caraguatatuba participará da 27ª edição da Bolsa de Negócios 

Turísticos ‘BNT Mercosul 2022’ realizada entre os dias 27 e 28 de 

maio 

 

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 e quiosqueiros debatem projeto de urbanização da orla da 

Mococa 

 

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

Agricultura e Pesca, se reuniu nesta semana com representantes da Associação de 

Quiosques de Caraguatatuba (AQC) e quiosqueiros da praia da Mococa para 

abordar sobre o Projeto de Intervenção Urbanística (PIU). O encontro também 

contou com a presença do vereador Cristian Bota. 

A reunião se pautou, especificamente, no cronograma de início da obra para a 

construção dos novos quiosques e infraestrutura da orla. O projeto é aguardado 

desde o ano passado, porém, devido à crise sanitária e financeira causada pela 

Covid-19, esteve suspenso para que o município passe por uma retomada 

econômica. 

O prazo para início destas obras será definido conforme a possibilidade e consenso 

entre todas as partes, Prefeitura, AQC e quiosqueiros. Como toda a orla de 

Caraguatatuba é objeto do Termo de Convênio entre a Prefeitura e a Secretaria de 

Patrimônio da União (SPU),  uma das obrigações que a prefeitura assumiu é a 

regularização urbanística das praias com adequação dos quiosques e 

infraestrutura urbana. Por isso, cabe a administração pública a parte de 

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

vagas e bolsões de estacionamentos e recuperação da vegetação nativa relativa à 

Praia da Mococa. 



 

 
 

Já os nove permissionários devem fazer a estrutura de alvenaria dos quiosques, 

com espaço para banheiros, cozinha e salão de mesas e cadeiras. Cada unidade 

será concebida para ocupar uma área de 216 metros quadrados, inclusive, com o 

espaço para que o banhista possa ficar debaixo de uma cobertura. 

A Praia da Mococa é a primeira do Litoral Norte a ter o projeto de reurbanização da 

orla aprovado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). O projeto será 

importante para o local, que tem sofrido com os efeitos das ressacas e erosões. 

Durante a reunião, as equipes da Secretaria de Meio Ambiente aproveitaram para 

realizar a vistoria da área danificada pelas ressacas das últimas semanas. Os 

técnicos verificam quais medidas podem ser tomadas em caráter urgente para 

essa região. 
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Força Tática da PM apreende 26kg de maconha e apetrechos para 

embalar droga; mulher é presa por tráfico 

 

A Força Tática da Polícia Militar apreendeu, na noite de sexta-feira (20/5), no 

Jardim Britânia, em Caraguatatuba, pouco mais de 26kg de maconha. Ao todo 

foram apreendidos 26 tijolos da droga, um pedaço com aproximadamente meio 

quilo, 13porções, uma balança de precisão e apetrechos utiizados para embalagem 

dos entorpecentes. Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico e uma 

adolescente apreendia.  

A operação policial ainda apreendeu uma moto CG vermelha e três celulares. A 

Força Tatica da PM realizava patrulhamento no bairro com informações de 

indivíduos que armazenavam drogas em uma casa e que iriam abastecer uma 

adega. No local notaram dois casais saindo da casa e dois indivíduos correram ao 

ver a viatura. As mulheres foram detidas.  

A indiciada informou aos policiais o local do armazenamento. O homem já foi 

identificado e a polícia segue a procura. A mulher e a adolescente foram levadas 

para a delegacia e permaneceram à disposição da justiça. 
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Familiar envia droga escondida em bolachas para o CDP de 

Caraguatatuba 

 

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informa que houve uma 

apreensão de maconha em correspondência enviada por familiar de um preso no 

Centro de Detenção Provisória (CDP) “Dr. Eduardo Mariz de Oliveira” de 

Caraguatatuba, na sexta-feira, dia 20. 

O flagrante ocorreu enquanto servidores realizavam a revista em itens alimentícios 

enviados por familiares. 

Os agentes descobriram 4 pacotes de maconha escondidos dentro de bolachas, 

que estavam furadas de forma estratégica para camuflar a droga. A encomenda 

havia sido encaminhada pela mãe de um detento. Tratava-se de 71 gramas de 

maconha. 

A direção do CDP de Caraguatatuba encaminhou o material apreendido para a 

Delegacia de Polícia da cidade, onde registrou Boletim de Ocorrência. Também foi 

aberto procedimento apuratório em desfavor do preso. 

A mulher que encaminhou a droga para a unidade prisional teve o nome retirado do 

rol de visitas da SAP. 
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Prefeituras realizam ações emergenciais para atender moradores de 

rua no frio 

 

Com o frio recorde dos últimos dias no Brasil, as prefeituras do Litoral Norte se 

mobilizaram para antecipar campanhas de inverno e arrecadar doações de roupas 

para a população em situação de rua. Nesta quinta-feira (19), as baixas 

temperaturas alcançaram regiões do país que não costumam enfrentar frio intenso 

e produziu fenômenos incomuns para o outono. No Distrito Federal, por exemplo, 

os termômetros marcaram 1,4 grau, a temperatura mais baixa desde 1961. No 

litoral, a temperatura ficou abaixo de 10 graus. 

Em Caraguatatuba 

Com a chegada da frente fria prevista para ficar até domingo (22), o Fundo Social 

de Caraguatatuba iniciou uma campanha emergencial para arrecadação de roupas 

de frio e cobertores que serão doadas para famílias em vulnerabilidade social e 

também ás pessoas em situação de rua. 

O Fundo Social receberá roupas de frio de todos os tamanhos como casacos, 

calças, meias, luvas, toucas e cobertores na unidade central na Rua José Damazo 

dos Santos, número 39 e na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão 

(Subprefeitura Sul). 

Em Ubatuba 

Na cidade de Ubatuba, a Secretaria de Assistência Social dobrou as vagas da Casa 

de Passagem para acolhimento da população de rua. O espaço oferece banho, 



 

 
 

jantar, pernoite e café da manhã no dia seguinte. O local também tem disponível 

um canil para o animal de estimação do morador de rua. 

De acordo com o secretário de Assistência Social, Anderson Paiva dos Santos, para 

a operação de inverno, com previsão para o começo de junho, a cidade será 

contemplada com uma verba do Governo do Estado no valor de R$ 50 mil, que vai 

auxiliar na gestão das demandas, principalmente, porque são oferecidos serviços 

como alimentação, banho e lavanderia para as roupas. 

“A Casa de Passagem é um serviço contratado pela Prefeitura de Ubatuba por meio 

da Secretaria de Assistência Social. Até o momento, os cobertores que temos são 

suficientes para todos. Porém, como já foi mencionado, algumas pessoas chegam 

com seus cachorros por isso, estamos aceitando doações de ração animal. Caso 

alguém deseje colaborar, também com doações de roupas de frio em bom estado, 

as doações podem ser feitas diretamente no local, que fica na rua Gastão Madeira, 

676”, reforçou o secretário. 

Ilhabela 

O frio que atingiu a cidade desde a última terça-feira (17) fez com que o Fundo 

Social de Solidariedade de Ilhabela antecipasse o início da Campanha do Agasalho 

deste ano. Então, a partir desta segunda (23), quatro pontos já estarão disponíveis 

para coleta na cidade para arrecadar agasalhos, cobertores e roupas de cama e 

banho, que serão distribuídos para pessoas em vulnerabilidade da cidade. 

São Sebastião 

O Fundo Social de São Sebastião, em parceria com o Centro Comunitário Bom 

Pastor, Associação Maria Eufrásia Pelletier e Paróquia São Sebastião distribuiu 70 

cobertores para a população de rua. A ação ocorreu no fim da tarde desta quarta-

feira (18), na Região Central. Já a entidade filantrópica Bom Pastor ampara 

mulheres marginalizadas e pessoas em situação de rua, com alimentação e doação 

de itens de inverno. 

Segundo o presidente do Fundo Social, Elias Rodrigues, quem quiser e puder doar 

cobertores, mantas e edredons, em bom estado, deve dirigir-se a sede da entidade, 

localizada a Rua Capitão Luiz Soares, 33, Centro, ou a retirada de donativos pode 

ser agendada pelos telefones: (12) 3892-4991 e (12) 3892-5560, de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 17h. 
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Funcionários do transporte público em Caraguá entram em greve por 

reajuste 

Entidade informou que na última semana a empresa informou que não aplicaria 

reajuste justificando a atual situação da cidade. 

 

Os funcionários do transporte coletivo em Caraguatatuba entraram em greve em 

nesta sexta-feira (20). De acordo com o sindicato, a paralisação é pelo 

descumprimento no acordo coletivo para discussão do reajuste salarial deste ano.  

Os funcionários pararam as atividades no início desta manhã. Segundo o sindicato, 

eles tinham acordo coletivo com a empresa Praiamar para a discussão do reajuste 

salarial todo 1° de maio. Este ano, no entanto, desde a data tentam se reunir com 

a direção, mas sem sucesso.  

A entidade informou que na última semana a empresa informou que não aplicaria 

reajuste justificando a atual situação da cidade. No documento encaminhado ao 

sindicato a que o g1 teve acesso, a empresa diz que está sem o reajuste da tarifa 

desde 2016 e que a gestão tem impedido diálogos neste sentido.  

Em consequência, os funcionários decidiram pela paralisação. De acordo com a 

entidade, eles não têm previsão de retorno, até que haja uma negociação.  

A prefeitura informou que vem cumprindo com as obrigações contratuais e negocia 

a manutenção de uma frota mínima de 30% para manter a operação do transporte 

na cidade.  
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No final da Concessão Praiamar enfrenta nova Greve dos Motoristas 

 

Às vésperas de encerrar o Contrato de Concessão entre a Prefeitura e a Praiamar 

Transportes, que não será renovado, a Concessionária dos Transportes Coletivos 

em Caraguatatuba está em Greve por maiores Salários de seus Motoristas. O 

movimento teve início a zero hora desta sexta-feira e até uma Audiência de 

Conciliação no TRT de Campinas deverá continuar. Seguindo a Lei de Greve apenas 

30% dos carros da empresa estão circulando pela cidade. 

A Greve de hoje escreve mais um capítulo no embate entre a Prefeitura e a 

Praiamar Transportes, Concessionária dos Transportes Coletivos na cidade, que 

tem contrato de 15 anos, podendo ser renovado por igual período, iniciado em 

2007. Segundo a Prefeitura o contrato não será renovado, com o Executivo se 

preparando para realizar Audiências Públicas, ouvindo da população suas 

aspirações e reivindicações sobre o assunto. 

O embate teve início em 2017, quando o Prefeito Aguilar Júnior disse que não iria 

reajustar a tarifa, congelada em r$ 3,80 seja para o pagamento em dinheiro como 

pelo Cartão Eletrônico. A decisão do Prefeito, na época, vinha das inúmeras 

reclamações sobre o serviço realizado e ao longo dos anos, através das mais de 

400 multas aplicadas nos últimos cinco anos. 

A Praiamar por sua vez alega que a Prefeitura desrespeita o equilíbrio 

Econômico/Financeiro, que consta no Contrato assinado em 2007, quando não 

reajusta a tarifa anualmente, causando desestabilização financeira na empresa 

para o cumprimento de suas metas, como a atualização dos carros e o reajuste dos 

salários de seus funcionários. 



 

 
 

O Sindicato dos Motoristas enviou correspondência a Praiamar em três de Março, 

solicitando aumento de 100% do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, 

de Maio de 2021 a Abril de 2022, mais 26,58% de aumento real. No documento o 

Sindicato aponta que os salários dos Motoristas da Praiamar são os mais baixos da 

região, recebendo abaixo da média regional, orçada em R$ 2.345,61 e mesmo 

citando o desequilíbrio financeiro da Praiamar quanto a tarifa, observa que um 

cálculo da Prefeitura mostra que o valor de r$3,80 está acima do encontrado pelo 

Executivo Municipal que é de R$2,96 . 

Continua o Sindicato citando sobre o Decreto de Caducidade contra a 

Concessionária e o Contrato Emergencial com a Fênix Viação Ltda., cancelado pela 

Justiça, ressaltando a necessidade de um reajuste, pois com a Fênix a tarifa seria 

de R$ 7,91 mostrando que existe espaço para negociação e a falta deste traria um 

grande vazio no caso desta ou uma outra empresa assumirem emergencialmente. 

Ainda sobre o Sindicato a carta menciona adicional de 25% para dupla função, 

intervalo de 11 horas entre jornadas, Vale Alimentação de r$ 750,00 e r$ 100,00 

diariamente para o troco dos motoristas. Consta também a atualização dos valores 

de Seguro de Vida dos motoristas, no valor de R$ 50 mil para morte natural, R$ 

100 mil para morte acidental e R$ 50 mil para invalidez, dentre outros pedidos. 

Dias depois a Praiamar respondeu que sofre perseguição política por parte da 

Prefeitura cumprindo com os reajustes, mesmo com a alta dos preços, como por 

exemplo o Óleo Diesel, que teve alta de 150%. A Praiamar fala das decisões 

judiciais e valores periciados pela Justiça no valor de r$ 45 Milhões, adicionado a 

outros R$ 3 Milhões de desequilíbrio financeiro durante a Intervenção. O 

cancelamento da compra mensal de r$ 100 Mil em Passes Estudantis em virtude 

da derrota na Justiça do Decreto de Caducidade e o reajuste salarial e mudança na 

data da Convenção durante a Intervenção também constam no documento de 

resposta. 

O Sindicato por sua vez, ao receber a resposta da Praiamar respondeu que foi 

emitido um Aviso de Greve com início a zero hora desta sexta-feira – 20 de Maio – 

que foi precedida de uma Assembléia dos Motoristas na porta da empresa por volta 

das seis horas da manhã. 

Mesmo sendo um evento que causa transtornos à população a Greve tem sido 

tranquila até o momento, sendo o único impasse quanto ao número de carros 

rodando pela cidade. Segundo informações do Sindicato a Praiamar tem 50 carros 

na sua garagem, porém a Concessionária alega que apenas 35 estão operando 

perfeitamente e devido a isso, apenas 10 carros iniciaram a Greve, mas devido a 

observação da Polícia Militar o número correto seria de 15 carros, com o restante 

saindo da garagem, sob escolta, momentos depois. 

Para a TV Vanguarda, no seu Telejornal das 12 horas a Praiamar, através do seu 

Gerente Nervile de Almeida, voltou a bater na tecla do descumprimento do 



 

 
 

Equilíbrio Econômico/Financeiro e a Prefeitura por sua vez, contra atacou alegando 

que as Planilhas apresentadas não justificam o aumento pleiteado. 
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Funcionários do transporte público de Caraguá fazem greve e cobram 

reajuste salarial 

Com a interrupção do serviço, a 'Praiamar' alega estar sem o reajuste da tarifa 

desde 2016 e diz que a gestão municipal tem impedido diálogos referentes ao 

assunto 

 

A equipe de funcionários da empresa 'Praiamar', responsável pelo transporte 

público e coletivo de Caraguatatuba, entraram em greve, na manhã desta sexta-

feira (20), por conta da do descumprimento relativo às discussões de reajuste 

salarial neste ano de 2022. Até o momento, não há previsão de retorno às 

atividades padrões. 

Segundo o sindicato, os trabalhadores têm um acordo com a Praiamar, onde fica 

agendada uma reunião para a discussão de reajuste salarial em todos os dias 1° 

de maio. Em 2022, porém, nenhum encontro foi realizado até então. De acordo 

com informações, a empresa afirmou que não poderia realizar um reajuste salarial 

este ano, por conta da situação econômica da cidade. 

A empresa alega estar sem o reajuste da tarifa desde 2016 e alega que a gestão 

municipal tem impedido diálogos referentes ao assunto. Em resposta, a Prefeitura 

Municipal de Caraguá informa que está dentro de todas as suas obrigações 

contratuais e, atualmente, negocia uma frota mínima de 30% dos ônibus da 

Praiamar para manter a circulação na cidade. 
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Incêndio atinge pizzaria tradicional de Caraguatatuba 

 

Um incêndio atingiu ontem, quinta-feira(19), o quiosque Dom Quixote Pizzaria 

situado na avenida da praia em Caraguatatuba. 

Duas viaturas do corpo de bombeiros foram deslocadas para o local para combater 

o fogo. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. 

O incêndio teve inicio por volta das 19h40 e teria ocorrido no forro do 

estabelecimento, bem acima,  onde fica o forno da pizzaria. 

Ao perceberem as chamas, funcionários ou pessoas que caminhavam pelo 

calçadão, acionaram os bombeiros. ,  

Os bombeiros adentraram o telhado para combater as chamas, em seguida, 

fizeram o trabalho de rescaldo.  

O quiosque nº 22 na orla, fica no Sumaré e é um dos mais frequentados da cidade. 

O proprietário do quiosque, é Eduardo, conhecido com "Gordinho", também é dono 

do Restaurante Dom Quixote Frutos do Mar, localizado na mesma avenida. 

Os bombeiros não conseguiram apurar as causas do incêndio. Segundo os 

bombeiros, teria ocorrido apenas pequenos danos materiais Não conseguimos 

contato com o proprietário para saber os prejuízos causados pelo fogo. 
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Greve de motoristas prejudica o transporte público em Caraguatatuba 

 

A cidade de Caraguá amanheceu com menos ônibus circulando nesta sexta-feira 

(20). Os funcionários da empresa Praiamar, responsável pelo transporte coletivo 

em Caraguatatuba, iniciaram uma greve por melhores salários. Segundo a 

empresa, dos 50 ônibus, apenas 10 estão circulando.  

A Prefeitura de Caraguatatuba informou, por meio da Secretaria de Mobilidade 

Urbana, que foi notificada sobre a greve dos motoristas da empresa Praiamar 

Transportes, que está acontecendo na cidade desde cedo e que está 

acompanhando a operação a fim de garantir pelo menos 30% do transporte público 

funcionando, atendendo a população. 

Segundo a Praiamar, o motivo da greve é a falta de possibilidade de acordo e 

negociação com a categoria no mês do dissídio, apesar de funcionários da 

Praiamar e representantes do Sindicato dos Motoristas (STTRUCA) terem se 

reunido no início da manhã para deliberar sobre a paralisação. 

A Praiamar esclarece que todos os insumos e produtos tiveram reajuste e que o 

óleo diesel subiu mais de 150% no período. A empresa ressalta que a abertura do 

novo processo licitatório para o transporte coletivo, impede que ocorra qualquer 

investimento ou melhoria, já que o contrato se encerra em 22 de junho deste ano. 



 

 
 

A Diretoria da Praiamar lamenta não ter viabilidade para conceder reajuste 

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

Município. Enfatiza ainda que a empresa nunca se negou a negociar as 

possibilidades desejadas pelo Sindicato, mas a concessão de qualquer reajuste 

tem a extrema necessidade de participação da Prefeitura, que se mostra omissa 

diante da gravidade da situação em que ela faz parte.  

A prefeitura, por sua vez, informou que está cumprindo com sua parte do contrato 

com a empresa. Insatisfeita com os serviços prestados pela Praiamar, a Prefeitura 

inicia audiências públicas para discutir com a população a contratação de uma 

nova empresa a partir de junho deste ano.  O contrato com a Praiamar se encerra 

no dia 22 de junho. 
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PM apreende 26 quilos de maconha no Jardim Britânia em 

Caraguatatuba 

 

A policia militar intensifica o combate as drogas no Litoral Norte, conforme 

determinou o novo comandante da PM no Vale e Litoral Norte, coronel Carlos 

Henrique Lucena, que assumiu na última terça-feira o comando do CPI-1 (Comando 

de Policiamento do Interior), em São José dos Campos. 

Ontem, sexta feira (20), os policiais militares do 20º BPM/I apreenderam grande 

quantidade de droga no bairro Britânia, na região sul de Caraguatatuba. 

A apreensão ocorreu durante um patrulhamento pelo bairro. Os policiais notaram 

uma movimentação estranha e logo visualizaram uma mulher, que ao tentar fugir 

quando viu a presença da viatura deixou cair um tijolo de maconha. 

A mulher foi detida e na abordagem acabou informando os policiais que tinha mais 

droga em sua casa. Na residência, a PM encontrou uma adolescente e 26 quilos de 

maconha.  



 

 
 

A mulher foi detida e encaminhada até a delegacia de polícia onde foi indiciada 

pelo tráfico de drogas. Foram apreendidos na casa dela 26 Tijolos de maconha 

(26.175 kg), 13 porções da droga (112 g), uma balança de precisão, três celulares 

e uma motocicleta CG 160. 
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Mãe será investigada por enviar maconha escondida em bolachas 

para filho preso no CDP de Caraguatatuba 

 

Agentes da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) apreenderam na sexta 

(20), 71 gramas de maconha escondidas em pacotes de bolacha enviados pela 

mãe de um dos detentos encarcerados no CDP (Centro de Detenção Provisória 

(CDP) “Dr. Eduardo Mariz de Oliveira”, em Caraguatatuba.  

Segundo a assessoria de imprensa da SAP, o flagrante ocorreu quanto os agentes 

faziam a triagem dos itens encaminhados aos presos pelos familiares. Ao abrirem 

os pacotes de bolacha, os agentes flagraram quatro pacotes de maconha 

camuflados dentro dos biscoitos. 

A SAP informou que a encomenda tinha encaminhada pela mãe do detento, que foi 

identificada  e teve seu nome retirado do rol de visitas ao CDP. 

Segundo ainda a SAP, a direção da unidade encaminhou a droga apreendida para a 

Delegacia de Polícia da cidade, onde foi registrado um boletim de ocorrência. A 

direção também instaurou procedimento em desfavor do preso. 
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Prefeitura de Caraguá implanta "sentido único" na avenida Miguel 

Varlez, no trecho da Santa Casa 

 

Os motoristas que utilizam a avenida Miguel Varlez para chegarem ao centro ou 

seguir em direção até os bairros da região norte ou Ubatuba devem trafegar com 

muita atenção a partir de hoje pelo trecho entre o trevo e a Santa Casa. 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia a partir de amanhã, segunda-feira (23) um 

‘teste’ para avaliar a viabilidade da implantação de sentido único de circulação de 

veículos em parte da Avenida Miguel Varlez, no trecho em frente a Casa de Saúde 

Stella Maris. 

Segundo projeto elaborado pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao 

Cidadão, a mudança vai do cruzamento com a Rua Vereador Antonio Cruz Arouca, 

no Indaiá, ao trevo de acesso de entrada da cidade. 

A avaliação ocorrerá até o dia 26 de maio, das 6h às 17h. Neste período, o 

motorista que estiver trafegando pela Rodovia Rio-Santos (SP-55) e precisar se 

deslocar para o Centro deverá utilizar o acesso da Rua Vereador Antonio Cruz 

Arouca. 

De acordo com o secretário da pasta, Marcel Giorgetti, “a medida tem como 

objetivo garantir mais segurança aos motoristas, ciclistas e pedestres que circulam 

pelo trecho, além de melhorar a fluidez no tráfego de veículos nessa região”, 

reforçou. 

A ação contará com sinalização provisória, mediante a instalação de cones, 

balizadores e placas indicativas de alteração de sentido. Além disso, agentes de 

trânsito estarão nos locais durante todo o período de teste para orientação e 

fiscalização a respeito desta intervenção. 
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Caraguatatuba (SP) tem greve dos funcionários do transporte público 

Segundo sindicato, funcionários reivindicam reajuste salarial anual 

 

Funcionários do transporte público em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São 

Paulo, estão em greve. A paralisação começou na manhã desta sexta-feira (20). 

Segundo o sindicato, a paralisação é pelo descumprimento do acordo coletivo para 

discussão do reajuste salarial de 2022. 

O sindicato informa ainda que os funcionários tinham um acordo com a empresa 

Praiamar para a discussão do reajuste salarial todo 1° de maio. 

Neste ano isso não ocorreu. O sindicato diz que tentou se reunir com a direção, 

mas não houve sucesso. 

Ainda não há previsão de retorno. A entidade informou que na última semana a 

empresa afirmou que não aplicaria reajuste justificando a atual situação da cidade. 

Em nota, a prefeitura de Caraguatatuba informou que foi notificada pelo Sindicato 

dos Trabalhadores sobre a greve dos motoristas da empresa Praiamar Transportes, 

que está acontecendo na cidade desde cedo. 

“Informamos que estamos acompanhando a operação a fim de garantir que pelo 

menos 30% do transporte público esteja funcionando e atendendo a 

população. Informamos ainda que a Prefeitura está cumprindo com sua parte no 

contrato com a empresa”, diz a administração. 
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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. 

As audiências 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 

A Secretaria de Mobilidade Urbana promoveu consultas públicas nas datas que 

estavam marcadas as primeiras audiências – 17, 18 e 19 de maio. O evento foi 

realizado com o objetivo de envolver e apresentar os projetos da administração 

municipal à população. 

As novas audiências públicas serão realizadas nos dias 1, 2 e 3 de junho e terão 

abertura para debates e discussões acerca do transporte. 

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


 

 
 

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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Fundacc divulga lista de classificados para concessão de barracas no 

23º Festival do Camarão 

 

A Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, divulgou o resultado final dos contemplados pelo chamamento 

público para concessão de barracas do 23º Festival do Camarão, que será 

realizado na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro da cidade, entre os dias 

15 e 24 de julho. 

Os pescadores que participaram do chamamento foram avaliados a partir das 

documentações enviadas e os pré-requisitos contidos no Regulamento de 

Inscrição. Ao todo, foram 22 selecionados, sendo 20 barracas de 

alimentos/refeições preparados obrigatoriamente à base de camarão e mandioca e 

duas barracas de doces caseiros e tradicionais da região. 

O Festival tem como objetivo valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio 

cultural e imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o 

patrimônio cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São 

Paulo. Tem, ainda, o propósito de ser fonte de geração de renda para a 

comunidade pesqueira, com exclusividade aos pescadores de camarão da Praia do 

Camaroeiro após o período de defeso, que será marcado pela cerimônia ‘Barcos ao 

Mar’, no próximo domingo, dia 29, às 9h, no Entreposto de Pesca do Camaroeiro, 

no Centro. 



 

 
 

Neste evento, a comunidade pesqueira de Caraguatatuba se reúne para pedir a 

proteção de São Pedro Pescador e de Nossa Senhora dos Navegantes para a 

abertura da pesca do camarão. 

O resultado final do credenciamento está disponível no site da Fundacc e pode ser 

acessado pelo link: https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/20/05/2022/edital-

no-0072022-resultado-final-23a-festival-do-camarao. 

Em caso de dúvidas ou para mais informações entre em contato, de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 17h, pelo número: (12) 3897-5660. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/20/05/2022/edital-no-0072022-resultado-final-23a-festival-do-camarao
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/20/05/2022/edital-no-0072022-resultado-final-23a-festival-do-camarao
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Teatro Mario Covas recebe espetáculo ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ 

 

O espetáculo ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ chega ao TMC – Teatro Mario Covas 

no próximo sábado (28), com sessão única às 20h30. Os ingressos para a peça 

podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Bilheteria Express por R$ 80 a 

inteira e R$ 40 a meia entrada. No dia do espetáculo, os ingressos também estarão 

disponíveis na bilheteria do Mario Covas, uma hora antes do início da sessão. 

Em ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ é representada a trajetória deste homem que 

foi, sem dúvida, um dos maiores mestres da espiritualidade. Começando em Pedro 

Leopoldo, cidade do interior de Minas Gerais, onde, ainda menino, Chico iniciou sua 

vida de médium. Enfrentando todos os preconceitos da época, sem perder a calma 

e a dignidade, pouco a pouco foi conquistando os brasileiros e, em pouco tempo, o 

mundo. 

A peça desfila personagens que fizeram parte da sua história e inúmeros fatos que 

aconteceram, encantaram e surpreenderam os brasileiros e tiveram repercussão 

em muitos países do mundo inteiro, principalmente ao que se diz sobre os seus 

livros psicografados. 

De acordo com o diretor da peça, Ronaldo Ciambroni, “se existe vida após a morte, 

com certeza existe Chico Xavier além da alegria de um povo. Porque Chico era mais 

do que um exemplo de força, de bondade, de vontade de viver, mesmo sabendo 

que a morte é apenas uma passagem. Essa alegria que Chico nos deixou é a 

esperança que nos move e que nos faz acreditar que vale a pena viver”. 



 

 
 

Com sua simplicidade, Chico Xavier conquistou inúmeros seguidores e, é com essa 

simplicidade que o espetáculo se desenvolve. Com cenas impactantes e de grande 

qualidade artística, tanto na dramaturgia quanto no trabalho de grande 

sensibilidade dos atores, ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ é um momento de muita 

emoção que mostra a grandiosidade da arte de representar. 

A peça tem adaptação e direção, além de atuação, de Ronaldo Ciambroni, com a 

participação dos atores Alexandre Battel, Anna Grecco, Cris Ciambroni, Eduardo 

Guimarães, Jc Rocco, Magda Mieli, Dylan Garbini, André Brian e Sandra Almeida. 

Serviço 

Espetáculo: ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ 

Data: 28 de maio (sábado) 

Horário: 20h30 

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

Classificação 10 anos 

Ingresso antecipado: www.bilheteriaexpress.com.br 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
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Funcionários do transporte público em Caraguatatuba entram em 

greve nesta sexta-feira (20) 

 

Caraguatatuba amanheceu nesta sexta-feira (20) com uma greve de ônibus no 

transporte coletivo da cidade. O Sindicato que representa os motoristas e 

trabalhadores nas empresas de transporte (STTRUCA) oficializou a greve após uma 

reunião com os funcionários na frente da empresa Praiamar, que presta os serviços 

de ônibus na cidade do litoral norte. 

A paralisação ocorre por conta da falta de possibilidade de acordo e negociação 

com a categoria no mês do dissídio. Na pauta de reivindicações está a correção 

pela variação do INPC/IBGE no período de maio de 2021 a abril de 2022. Isso 

corresponde a um percentual de 12,47% e mais 26,58% de aumento real. 

De acordo com informações do Sindicato, apenas 30% da frota está em operação 

na cidade nesta sexta-feira (20). 

Por meio de nota enviada à 012 News, a prefeitura de Caraguatatuba informou que 

foi notificada pelo Sindicato sobre a greve e que está acompanhando o 

cumprimento de, pelo menos, 30% da frota em operação na cidade. (Leia a nota, 

na íntegra, ao final da matéria) 

No ofício entregue à Praiamar, na última segunda-feira (16), é explicado que o 

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

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

profissional”. 



 

 
 

A pauta de reivindicações inclui outros 18 itens, como hora extra, vale refeição/vale 

alimentação e participação nos lucros. 

O presidente do sindicato, Francisco Israel, afirmou que a categoria busca pelo 

menos a reposição da inflação. A empresa, no entanto, teria afirmado que não vai 

abrir negociação. 

A Praiamar alega que não tem condições de conceder qualquer reajuste. Primeiro 

por causa dos insumos, como o diesel, que impactaram fortemente nos custos da 

empresa. E depois porque o contrato atual se encerra no próximo mês, o que 

motivou a prefeitura a dar início a um novo processo licitatório. 

O jornalismo da 012 News solicitou uma nota a respeito da greve para a empresa 

Praiamar, mas ainda não recebemos um retorno. 

Leia a nota, na íntegra: 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, foi 

notificada pelo Sindicato dos Trabalhadores, sobre a greve dos motoristas da 

empresa Praiamar Transportes, que está acontecendo na cidade desde cedo. 

Informamos que estamos acompanhando a operação a fim de garantir pelo menos 

30% do transporte público funcionando, atendendo a população. 

Informamos ainda que a Prefeitura está cumprindo com sua parte do contrato com 

a empresa. 
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Caraguatatuba é contemplada para recapeamento da Rodovia Rio-

Santos 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior (MDB), participou da cerimônia para a 

liberação de verbas da segunda fase do Programa Estrada Asfaltada, na última 

quinta-feira (19). O município foi contemplado com o recapeamento em três 

trechos, o que representa um total de 27,9 quilômetros da Rodovia Rio-Santos (SP-

55). 

Os trechos vão do km 81+970 ao km 99+630, com extensão de 17,660 km; do km 

102+300 ao km 108, com extensão de 5,700 km e do km 108 ao km 112+550, 

com extensão de 4,550 km, todos sentido São Sebastião. 

“Esse anúncio é muito importante porque há anos lutamos para conseguir esses 

recursos para o recapeamento da Rodovia Rio-Santos. Passaram vários 

governadores pelo Estado e nada. Agora o Rodrigo Garcia entendeu nossa 

necessidade e liberou o recurso”, disse o prefeito Aguilar Junior. 

A Prefeitura afirma que a situação da Rodovia Rio-Santos está tão critica que no 

ano passado, chegou a realizar “operações tapa-buracos” para dar condições de 

mobilidade aos motoristas que trafegam diariamente pelo trecho. 



 

 
 

O edital das obras estava previsto para ser publicado nesta sexta-feira (20), no 

Diário Oficial do Estado. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizará 

obras de conservação especial e manutenção de vias, que consiste em recape e 

implantação de nova sinalização das rodovias. 

“Estamos melhorando a logística do Estado, ampliando a segurança e garantindo a 

mobilidade de todos. Importante destacar que a boa qualidade das rodovias 

impacta ainda diretamente na redução de acidentes”, afirmou João Octaviano 

Machado Neto, secretário de Logística e Transportes. 
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Caraguatatuba oferece república para jovens que saem de casas de 

acolhimento em serviço pioneiro no Litoral Norte 

 

Jovens com idade entre 18 e 21 anos, provenientes de casas de acolhimento, 

encontram nas repúblicas municipais de Caraguatatuba um local onde são 

acolhidos até terem condições de enfrentar o mundo do lado de fora. O 

atendimento é pioneiro em todo Litoral Norte. 

Em Caraguatatuba, a República Feminina foi criada em 2018 e realizou o 

atendimento a três jovens meninas. Em março de 2022, Caraguatatuba inaugurou 

a República Masculina, que já recebe um rapaz.  

A assistente social, Márcia Coelho, responsável pelos locais, explica que ao 

completar 18 anos de idade, muitos desses jovens que passaram a maior parte da 

infância e da adolescência em instituição de acolhimento por negligencia, violência 

ou abandono, carregam a esperança de retornarem à família biológica ou sonham 

em ser adotados por uma nova família. 

Entretanto, segundo ela, muitas vezes isso não acontece. “Quando chega sua 

maioridade, ele tem que deixar a casa de acolhimento, que corresponde, em 

muitos casos, à sua única referência de família. Mas, no momento de sua saída, 

não tem para onde ir”. 

Neste caso, a assistente social explica que a república é uma opção que possibilita 

a esse jovem o desenvolvimento de sua independência e habilidade para dar conta 

das questões da vida cotidiana. No local, com suporte de profissionais 

especializados, os jovens atendidos são orientados em suas tomadas de decisões 

em relação ao trabalho, moradia, gerenciamento financeiro, na sua individualidade 

e particularidades. 

Enquanto estão na república, os jovens são auxiliados por um educador social, uma 

assistente social, uma psicóloga, uma coordenadora assistente social para dar 



 

 
 

prosseguimento ao trabalho iniciado na casa de acolhimento e até mesmo na 

conquista de sua autonomia, quando necessário. 

“A República ultrapassa a simples ideia de um lugar para viver três anos pós-

maioridade. É uma real necessidade para gozo pleno de cidadania para os jovens”, 

explica Márcia. 
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Caraguatatuba enfrenta SJC no Metropolitano de Basquete no Cemug 

neste final de semana 

 

A equipe adulta de basquete masculino da Prefeitura de Caraguatatuba enfrenta 

neste final de semana, a equipe da cidade de São José dos Campos, na Copa 

Metropolitano de Basquete. 

A partida será disputada na quadra do Centro Esportivo Municipal Ubaldo  (Cemug), 

às 16h, neste sábado (21). 

Até o momento, a equipe da Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba 

está invicta na competição, com três partidas realizadas. No último final de 

semana, Caraguatatuba derrotou São Sebastião no clássico litorâneo por 82×64. 
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Caraguatatuba promove mutirão de inscrição para modalidades 

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, o 3º mutirão de inscrições para 

atividades esportivas. Desta vez, a ação será realizada na escola EMEF Profº 

Antônio de Freitas Avelar, localizada na rua João Marcello,  302, no bairro Estrela 

D’Alva, região central do município. 

Os interessados podem se inscrever em mais de 28 modalidades disponíveis para 

a região informada. Cada munícipe pode participar 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: 20/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Caraguatatuba alerta para importância da vacinação contra Gripe e 

Covid-19 durante baixas temperaturas 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba alerta a população para importância da imunização 

contra gripe (H1N1) e a Covid-19, neste período de baixa temperatura e a 

proximidade do inverno. Os números ainda seguem baixos para alguns públicos. 

Segundo a Secretaria de Saúde, com a queda de temperatura o ar fica mais seco, 

facilitando o ressecamento das vias respiratórias e diminuição da produção das 

mucosas, que são os anticorpos para defesa do organismo. Com isso, o corpo fica 

mais vulnerável para infecções virais. 

Outro fator que faz crescer o número de contaminações é que com o frio a 

tendência é as pessoas ficam mais tempo em ambientes fechados favorecendo a 

transmissão do vírus. 

Por isso, é importante que as pessoas se imunizem contra gripe, principalmente 

dos grupos prioritários mais vulneráveis para contaminação como idosos, 

gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e crianças de seis meses a cinco 

anos de idade. 

Até o momento, Caraguatatuba imunizou contra gripe apenas 40% dos públicos 

alvos, com um pouco mais de 18 mil pessoas vacinadas, sendo que o necessário 

são mais de 46 mil. Também podem se vacinar trabalhadores da saúde, população 

privada de liberdade, adolescentes em medida socioeducativa, funcionários do 

sistema prisional, professores, forças de segurança, caminhoneiros e profissionais 

do transporte coletivo. 

A campanha segue até o dia 3 de junho. A vacinação é a forma mais eficaz de 

prevenir a gripe e proteger as pessoas com maior risco de desenvolver 

complicações. A vacina é segura, evita casos graves e óbitos por gripe. A dose 

protege contra as novas cepas do vírus H1N1, H3N2 e tipo B. 



 

 
 

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

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

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

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

Covid-19 

A vacinação é a única forma de conter um aumento dos casos da doença. A 

preocupação é para dose de reforço, onde 50% do público ainda não tomou a 3ª 

dose e quase 2 mil pessoas (98%) ainda não completaram o esquema vacinal com 

a segunda dose. 

Idosos e pessoas com comorbidades podem também se vacinar com a 4ª dose. Até 

agora 10 mil pessoas foram imunizadas. 

A vacinação ocorre 24h nas três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) das 

regiões Norte, Centro e Sul, sem necessidade de agendamento prévio, além 

também das Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 

16h30. 
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Etec Caraguatatuba oferece vagas em sete cursos para 2º semestre 

2022 

 

Estão abertas até às 15h do próximo dia 6 de junho, as inscrições para o 

Vestibulinho da Escola Técnica Estadual (Etec) – 2º semestre de 2022. Nesta 

edição, a seleção dos candidatos volta a ser feita por meio de uma prova presencial 

que será aplicada no dia 7 de julho. Devido à pandemia da Covid, nos últimos dois 

anos o processo foi feito com base no histórico escolar dos estudantes. 

A unidade da Etec de Caraguatatuba oferece sete opções de cursos: Administração 

(Presencial | Noite e EaD – On-line); Comércio – (EaD – On-line); Desenvolvimento 

de Sistemas (EaD – On-line); Guia de Turismo – (EaD – On-line); Logística 

(Presencial Noite – 40 vagas); Secretariado – (EaD – On-line); Transações 

Imobiliárias – (EaD – On-line). Todos os cursos são gratuitos. 

Inscrições 

Os interessados em concorrer a uma vaga devem preencher a ficha de inscrição 

eletrônica no site www.vestibulinhoetec.com.br, imprimir o boleto bancário para 

pagamento da taxa de R$ 39. 

A Etec de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Grande do Norte, 480 – Indaiá. Os 

telefones para contato são: (12) 3888-1387 e 3888-3661. 

 

 

 

 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para estabelecimentos 

participarem do 5º Jazz & Vinhos Festival 

 

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

entre os dias 20 e 31 de maio, as inscrições de estabelecimentos de gastronomia 

interessados em participar da 5ª edição do ‘Jazz & Vinhos Festival’.  

O evento será realizado de 16 a 19 de junho, na Praça da Cultura (Avenida da 

Praia), no Centro e, como de costume, a candidatura é facultada a todos os 

comerciantes integrantes do 16º Caraguá A Gosto, realizado no ano de 2021. 

Serão disponibilizados 14 espaços gastronômicos, sendo 12 estandes destinados à 

venda de pratos elaborados à base de massas salgadas; embutidos, queijos, pães 

e antepastos ou fondues, além de outros dois, reservados para a comercialização 

de doces finos, gelateria, chocolateria e/ou cafeteria. 

De acordo com o Chamamento Público nº 04/2022, lançado nesta sexta-feira (20), 

caso o número de inscritos não atinja o total de espaços disponíveis, serão aceitas 

inscrições de estabelecimentos não participantes do concurso ‘Caraguá A Gosto’ 

para ocupação de vagas remanescentes.     

Os pretensos candidatos podem registrar interesse de participação, através do e-

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

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

Arthur da Costa Filho, 25, no Centro. 

A taxa de inscrição varia entre R$ 400 e R$ 600, para participantes e não 

participantes do Caraguá A Gosto 2021, respectivamente. O valor deve ser pago 

mediante depósito bancário (Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 

130.137-3, em nome do Fundo Municipal de Turismo). 



 

 
 

Os espaços gastronômicos funcionarão nos dias 16 e 17 (quinta e sexta-feira), das 

17h à 0h e, nos dias 18 e 19 (sábado e domingo), das 11h30 à 0h. O festival, 

aliado a boa gastronomia, também promete agradar o público com apresentações 

musicais gratuitas de artistas locais e convidados do estilo jazz e blues. 

Para a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o evento demonstra o 

empenho do prefeito Aguilar Junior em aderir às diferentes estratégias que 

contribuem para o momento de recuperação econômica da cidade. “O festival 

ocorrerá em meio a um importante feriado nacional, por isso, a expectativa é que a 

atração contribua para receber ainda melhor nossos turistas e atrair novos 

visitantes para Caraguá”, destacou.    

O edital contendo a documentação necessária e demais especificações foi 

publicado na edição 798 do Diário Oficial do Município, disponível para acesso no 

link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/. Mais informações 

podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 3897-7910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_798.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
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Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) realiza 540 

atendimentos em um mês de funcionamento 

 

O Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) completa nesta sexta-

feira (20) um mês de funcionamento. Desde a sua inauguração foram 540 

atendimentos ao público da região sul. 

Também foram realizados 289 encaminhamentos de candidatos para empresas, 

108 elaborações de currículos, apoio para quatro processos seletivos e dois 

treinamentos realizados no espaço. 

O diretor do CATE, Allan Mattos, avalia a procura pelo espaço ainda baixa. “Quando 

resolvemos implantar o CATE, tínhamos como base os números de atendimentos 

na região central, onde a maioria era moradora da região sul. Quando todas as 

pessoas tomarem conhecimento do local, acredito que teremos 500 atendimentos 

por semana”, destaca Allan. 

O CATE oferece oportunidades de emprego com a disponibilização das vagas de 

trabalho, elaboração de currículos, seguro desemprego e processos seletivos. 

Também proporciona atendimento do Banco do Povo com ofertas de linhas de 

crédito ao microempreendedor e orientações do Sebrae, visando o 

empreendedorismo. 

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

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

O CATE fica na Avenida José Herculano, 7.495 – Travessão (Subprefeitura Sul), 

telefone 3882-6170. 
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Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais bolsistas do PEAD para 

apresentação no RH 

 

Bolsistas beneficiários de serviços leves do Programa Emergencial de Auxílio-

Desemprego (PEAD) da Prefeitura de Caraguatatuba, classificados do 521º ao 528º 

colocado, devem comparecer nas próximas segunda, terça e quarta-feira-feira (23, 

24 e 25/5), das 9h às 11h e das 13h às 16h30, no Departamento de Recursos 

Humanos da Secretaria de Administração, no Centro.  

Os bolsistas contratados, de ambos os sexos, executam atividades de roçada 

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

públicas, bem como a varrição de praias e manutenção de obras, supervisionadas 

pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

Desde março de 2020, a Prefeitura de Caraguatatuba convocou 1.756 bolsistas do 

PEAD, dos quais 528 eram beneficiários de serviços leves e 1.228 de pesados. A 

lista está disponível na Edição 798 do  Diário Oficial Eletrônico do Município da 

última sexta-feira (20).  

No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); 

comprovante de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de 

residência (original e cópia); título de eleitor (original e cópia); comprovante de 

votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; certificado de reservista 

– se for do sexo masculino (original e cópia); documento onde conste o número do 

PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – CTPS (original); cópia da 

carteira de trabalho (página com o número e série e página com os dados 

pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão de 

casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de 

nascimento dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de 

antecedentes criminais.  

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_798.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

As divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição 

em fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato. 

Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja 

necessidade de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, 

como certidões de quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato 

não tenha acesso à internet, a Prefeitura irá receber toda documentação, após o 

período de isolamento e reabertura dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório 

Eleitoral. 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

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

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

ao público é das 9h às 12h e das 14h às 16h30. 
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‘Bairro a Bairro’: Prefeitura divulga programação da próxima semana 

em Caraguatatuba 

 

O Programa ‘Bairro a Bairro’ da Prefeitura de Caraguatatuba segue a todo vapor. 

Desde o início das atividades, foram aproximadamente 180 toneladas de resíduos 

recolhidos das vias públicas em 15 dias. 

Na próxima semana, de 23 a 27 de maio, a Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) 

iniciará nos seguintes locais: orla do Centro, Indaiá (lado praia e morro), Jardim 

Primavera e finalizará ainda, a Ponte Seca e Jardim Jaqueira que tiveram a limpeza 

prejudicada devido aos fortes ventos da semana. 

O ‘Bairro a Bairro’ é uma força-tarefa de 120 trabalhadores que, de segunda a 

sexta-feira, a partir das 6h, percorrem diariamente os bairros da cidade, dando 

mais agilidade e eficiência à manutenção das vias públicas. A Sesep prevê que o 

mutirão finalize em menos de dois meses, até que todas as ruas da região sul 

sejam atendidas. Na sequência, o programa entra na região norte da cidade. 

No mutirão, a Sesep executa serviços de roçada, varrição, capina, pintura de guias 

e bota-fora, com apoio de duas retroescavadeiras, uma varredeira mecânica, duas 

capinadeira ‘bob bod’ e quatro caminhões para recolha dos materiais em um curto 

período de tempo. 
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Teatro Mario Covas recebe espetáculo ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ 

 

O espetáculo ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ chega ao TMC – Teatro Mario Covas 

no próximo sábado (28), com sessão única às 20h30. Os ingressos para a peça 

podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Bilheteria Express por R$ 80 a 

inteira e R$ 40 a meia entrada. No dia do espetáculo, os ingressos também estarão 

disponíveis na bilheteria do Mario Covas, uma hora antes do início da sessão. 

Em ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ é representada a trajetória deste homem que 

foi, sem dúvida, um dos maiores mestres da espiritualidade. Começando em Pedro 

Leopoldo, cidade do interior de Minas Gerais, onde, ainda menino, Chico iniciou sua 

vida de médium. Enfrentando todos os preconceitos da época, sem perder a calma 

e a dignidade, pouco a pouco foi conquistando os brasileiros e, em pouco tempo, o 

mundo. 

A peça desfila personagens que fizeram parte da sua história e inúmeros fatos que 

aconteceram, encantaram e surpreenderam os brasileiros e tiveram repercussão 

em muitos países do mundo inteiro, principalmente ao que se diz sobre os seus 

livros psicografados. 

De acordo com o diretor da peça, Ronaldo Ciambroni, “se existe vida após a morte, 

com certeza existe Chico Xavier além da alegria de um povo. Porque Chico era mais 

do que um exemplo de força, de bondade, de vontade de viver, mesmo sabendo 

que a morte é apenas uma passagem. Essa alegria que Chico nos deixou é a 

esperança que nos move e que nos faz acreditar que vale a pena viver”. 

Com sua simplicidade, Chico Xavier conquistou inúmeros seguidores e, é com essa 

simplicidade que o espetáculo se desenvolve. Com cenas impactantes e de grande 



 

 
 

qualidade artística, tanto na dramaturgia quanto no trabalho de grande 

sensibilidade dos atores, ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ é um momento de muita 

emoção que mostra a grandiosidade da arte de representar. 

A peça tem adaptação e direção, além de atuação, de Ronaldo Ciambroni, com a 

participação dos atores Alexandre Battel, Anna Grecco, Cris Ciambroni, Eduardo 

Guimarães, Jc Rocco, Magda Mieli, Dylan Garbini, André Brian e Sandra Almeida. 

Serviço 

Espetáculo: ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ 

Data: 28 de maio (sábado) 

Horário: 20h30 

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

Classificação 10 anos 

Ingresso antecipado: www.bilheteriaexpress.com.br 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
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Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza greve de funcionários da 

empresa de transporte para garantir a circulação de 30% dos veículos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba acompanhou, nesta sexta-feira (20), a greve 

realizada pelos funcionários da empresa responsável pelo transporte urbano de 

passageiros na cidade. 

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, os 

agentes de trânsito estiveram na garagem da empresa desde as 4h mediando a 

saída dos veículos junto ao sindicato da categoria. Até o fim do dia foram 

registrados 14 ônibus nos percursos das principais linhas: Tinga, Jaraguá, 

Vapapesca, Massaguaçu e Tabatinga. 

A Prefeitura informou que realiza todas as medidas legais e cabíveis no que diz 

respeito à greve dos funcionários. Entretanto, o órgão municipal segue notificando 

a empresa sobre a péssima qualidade do serviço prestado na cidade, que não 

atende às necessidades da população. 

Desde 2017 foram registradas mais de 800 notificações por atrasos, falta de 

cumprimento de horário, não colocação de frota completa e diversas medidas 

comprovadas de negligência para com o serviço. Por isso, a Prefeitura exige que 

haja o cumprimento do contrato. 

A Prefeitura ainda comunicou que os 15 anos de serviços prestados pela empresa 

se encerram no próximo dia 22 de junho e, por isso, a administração está em fase 

de formalização para a nova licitação de Transporte Público. 
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Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza greve de funcionários da 

empresa de transporte para garantir a circulação de 30% dos veículos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba acompanhou, nesta sexta-feira (20), a greve 

realizada pelos funcionários da empresa responsável pelo transporte urbano de 

passageiros na cidade. 

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, os 

agentes de trânsito estiveram na garagem da empresa desde as 4h mediando a 

saída dos veículos junto ao sindicato da categoria. Até o fim do dia foram 

registrados 14 ônibus nos percursos das principais linhas: Tinga, Jaraguá, 

Vapapesca, Massaguaçu e Tabatinga. 

A Prefeitura informou que realiza todas as medidas legais e cabíveis no que diz 

respeito à greve dos funcionários. Entretanto, o órgão municipal segue notificando 

a empresa sobre a péssima qualidade do serviço prestado na cidade, que não 

atende às necessidades da população. 

Desde 2017 foram registradas mais de 800 notificações por atrasos, falta de 

cumprimento de horário, não colocação de frota completa e diversas medidas 

comprovadas de negligência para com o serviço. Por isso, a Prefeitura exige que 

haja o cumprimento do contrato. 

A Prefeitura ainda comunicou que os 15 anos de serviços prestados pela empresa 

se encerram no próximo dia 22 de junho e, por isso, a administração está em fase 

de formalização para a nova licitação de Transporte Público. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para estabelecimentos 

participarem do 5º Jazz & Vinhos Festival 

 

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

entre os dias 20 e 31 de maio, as inscrições de estabelecimentos de gastronomia 

interessados em participar da 5ª edição do ‘Jazz & Vinhos Festival’. 

O evento será realizado de 16 a 19 de junho, na Praça da Cultura (Avenida da 

Praia), no Centro e, como de costume, a candidatura é facultada a todos os 

comerciantes integrantes do 16º Caraguá A Gosto, realizado no ano de 2021. 

Serão disponibilizados 14 espaços gastronômicos, sendo 12 estandes destinados à 

venda de pratos elaborados à base de massas salgadas; embutidos, queijos, pães 

e antepastos ou fondues, além de outros dois, reservados para a comercialização 

de doces finos, gelateria, chocolateria e/ou cafeteria. 

De acordo com o Chamamento Público nº 04/2022, lançado nesta sexta-feira (20), 

caso o número de inscritos não atinja o total de espaços disponíveis, serão aceitas 

inscrições de estabelecimentos não participantes do concurso ‘Caraguá A Gosto’ 

para ocupação de vagas remanescentes. 

Os pretensos candidatos podem registrar interesse de participação, através do e-

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

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

Arthur da Costa Filho, 25, no Centro. 

A taxa de inscrição varia entre R$ 400 e R$ 600, para participantes e não 

participantes do Caraguá A Gosto 2021, respectivamente. O valor deve ser pago 

mediante depósito bancário (Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 

130.137-3, em nome do Fundo Municipal de Turismo). 



 

 
 

Os espaços gastronômicos funcionarão nos dias 16 e 17 (quinta e sexta-feira), das 

17h à 0h e, nos dias 18 e 19 (sábado e domingo), das 11h30 à 0h. O festival, 

aliado a boa gastronomia, também promete agradar o público com apresentações 

musicais gratuitas de artistas locais e convidados do estilo jazz e blues. 

Para a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o evento demonstra o 

empenho do prefeito Aguilar Junior em aderir às diferentes estratégias que 

contribuem para o momento de recuperação econômica da cidade. “O festival 

ocorrerá em meio a um importante feriado nacional, por isso, a expectativa é que a 

atração contribua para receber ainda melhor nossos turistas e atrair novos 

visitantes para Caraguá”, destacou. 

O edital contendo a documentação necessária e demais especificações foi 

publicado na edição 798 do Diário Oficial do Município, disponível para acesso no 

link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/. Mais informações 

podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 3897-7910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_798.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
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Fundacc divulga lista de classificados para concessão de barracas no 

23º Festival do Camarão 

 

A Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, divulgou o resultado final dos contemplados pelo chamamento 

público para concessão de barracas do 23º Festival do Camarão, que será 

realizado na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro da cidade, entre os dias 

15 e 24 de julho. 

Os pescadores que participaram do chamamento foram avaliados a partir das 

documentações enviadas e os pré-requisitos contidos no Regulamento de 

Inscrição. Ao todo, foram 22 selecionados, sendo 20 barracas de 

alimentos/refeições preparados obrigatoriamente à base de camarão e mandioca e 

duas barracas de doces caseiros e tradicionais da região. 

O Festival tem como objetivo valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio 

cultural e imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o 

patrimônio cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São 

Paulo. Tem, ainda, o propósito de ser fonte de geração de renda para a 

comunidade pesqueira, com exclusividade aos pescadores de camarão da Praia do 

Camaroeiro após o período de defeso, que será marcado pela cerimônia ‘Barcos ao 

Mar’, no próximo domingo, dia 29, às 9h, no Entreposto de Pesca do Camaroeiro, 

no Centro. 

Neste evento, a comunidade pesqueira de Caraguatatuba se reúne para pedir a 

proteção de São Pedro Pescador e de Nossa Senhora dos Navegantes para a 

abertura da pesca do camarão. 



 

 
 

O resultado final do credenciamento está disponível no site da Fundacc e pode ser 

acessado pelo link: https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/20/05/2022/edital-

no-0072022-resultado-final-23a-festival-do-camarao. 

Em caso de dúvidas ou para mais informações entre em contato, de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 17h, pelo número: (12) 3897-5660. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/20/05/2022/edital-no-0072022-resultado-final-23a-festival-do-camarao
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/20/05/2022/edital-no-0072022-resultado-final-23a-festival-do-camarao
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Caraguatatuba promove mutirão de inscrição para modalidades 

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, o 3º mutirão de inscrições para 

atividades esportivas. Desta vez, a ação será realizada na escola EMEF Profº 

Antônio de Freitas Avelar, localizada na rua João Marcello,  302, no bairro Estrela 

D’Alva, região central do município. 

Os interessados podem se inscrever em mais de 28 modalidades disponíveis para 

a região informada. Cada munícipe pode participar 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. 



 

 
 

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
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Etec Caraguatatuba oferece vagas em sete cursos para 2º semestre 

2022 

 

Estão abertas até às 15h do próximo dia 6 de junho, as inscrições para o 

Vestibulinho da Escola Técnica Estadual (Etec) – 2º semestre de 2022. Nesta 

edição, a seleção dos candidatos volta a ser feita por meio de uma prova presencial 

que será aplicada no dia 7 de julho. Devido à pandemia da Covid, nos últimos dois 

anos o processo foi feito com base no histórico escolar dos estudantes. 

A unidade da Etec de Caraguatatuba oferece sete opções de 

cursos: Administração (Presencial | Noite e EaD – On-line); Comércio – (EaD – On-

line); Desenvolvimento de Sistemas (EaD – On-line); Guia de Turismo – (EaD – On-

line); Logística (Presencial Noite – 40 vagas); Secretariado – (EaD – On-

line); Transações Imobiliárias – (EaD – On-line). Todos os cursos são gratuitos. 

Inscrições 

Os interessados em concorrer a uma vaga devem preencher a ficha de inscrição 

eletrônica no site www.vestibulinhoetec.com.br, imprimir o boleto bancário para 

pagamento da taxa de R$ 39. 

A Etec de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Grande do Norte, 480 – Indaiá. Os 

telefones para contato são: (12) 3888-1387 e 3888-3661. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
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Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais bolsistas do PEAD para 

apresentação no RH 

 

Bolsistas beneficiários de serviços leves do Programa Emergencial de Auxílio-

Desemprego (PEAD) da Prefeitura de Caraguatatuba, classificados do 521º ao 528º 

colocado, devem comparecer nas próximas segunda, terça e quarta-feira-feira (23, 

24 e 25/5), das 9h às 11h e das 13h às 16h30, no Departamento de Recursos 

Humanos da Secretaria de Administração, no Centro.  

Os bolsistas contratados, de ambos os sexos, executam atividades de roçada 

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

públicas, bem como a varrição de praias e manutenção de obras, supervisionadas 

pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

Desde março de 2020, a Prefeitura de Caraguatatuba convocou 1.756 bolsistas do 

PEAD, dos quais 528 eram beneficiários de serviços leves e 1.228 de pesados. A 

lista está disponível na Edição 798 do  Diário Oficial Eletrônico do Município da 

última sexta-feira (20). 

No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); 

comprovante de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de 

residência (original e cópia); título de eleitor (original e cópia); comprovante de 

votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; certificado de reservista 

– se for do sexo masculino (original e cópia); documento onde conste o número do 

PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – CTPS (original); cópia da 

carteira de trabalho (página com o número e série e página com os dados 

pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão de 

casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de 

nascimento dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de 

antecedentes criminais. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_798.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

As divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição 

em fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato. 

Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja 

necessidade de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, 

como certidões de quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato 

não tenha acesso à internet, a Prefeitura irá receber toda documentação, após o 

período de isolamento e reabertura dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório 

Eleitoral. 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

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

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

ao público é das 9h às 12h e das 14h às 16h30. 
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‘Bairro a Bairro’: Prefeitura divulga programação da próxima semana 

em Caraguatatuba 

 

O Programa ‘Bairro a Bairro’ da Prefeitura de Caraguatatuba segue a todo vapor. 

Desde o início das atividades, foram aproximadamente 180 toneladas de resíduos 

recolhidos das vias públicas em 15 dias. 

Na próxima semana, de 23 a 27 de maio, a Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) 

iniciará nos seguintes locais: orla do Centro, Indaiá (lado praia e morro), Jardim 

Primavera e finalizará ainda, a Ponte Seca e Jardim Jaqueira que tiveram a limpeza 

prejudicada devido aos fortes ventos da semana. 

O ‘Bairro a Bairro’ é uma força-tarefa de 120 trabalhadores que, de segunda a 

sexta-feira, a partir das 6h, percorrem diariamente os bairros da cidade, dando 

mais agilidade e eficiência à manutenção das vias públicas. A Sesep prevê que o 

mutirão finalize em menos de dois meses, até que todas as ruas da região sul 

sejam atendidas. Na sequência, o programa entra na região norte da cidade. 

No mutirão, a Sesep executa serviços de roçada, varrição, capina, pintura de guias 

e bota-fora, com apoio de duas retroescavadeiras, uma varredeira mecânica, duas 

capinadeira ‘bob bod’ e quatro caminhões para recolha dos materiais em um curto 

período de tempo. 
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Caraguatatuba oferece república para jovens que saem de casas de 

acolhimento em serviço pioneiro no Litoral Norte 

 

Jovens com idade entre 18 e 21 anos, provenientes de casas de acolhimento, 

encontram nas repúblicas municipais de Caraguatatuba um local onde são 

acolhidos até terem condições de enfrentar o mundo do lado de fora. O 

atendimento é pioneiro em todo Litoral Norte. 

Em Caraguatatuba, a República Feminina foi criada em 2018 e realizou o 

atendimento a três jovens meninas. Em março de 2022, Caraguatatuba inaugurou 

a República Masculina, que já recebe um rapaz. 

A assistente social, Márcia Coelho, responsável pelos locais, explica que ao 

completar 18 anos de idade, muitos desses jovens que passaram a maior parte da 

infância e da adolescência em instituição de acolhimento por negligencia, violência 

ou abandono, carregam a esperança de retornarem à família biológica ou sonham 

em ser adotados por uma nova família. 

Entretanto, segundo ela, muitas vezes isso não acontece. “Quando chega sua 

maioridade, ele tem que deixar a casa de acolhimento, que corresponde, em 

muitos casos, à sua única referência de família. Mas, no momento de sua saída, 

não tem para onde ir”. 

Neste caso, a assistente social explica que a república é uma opção que possibilita 

a esse jovem o desenvolvimento de sua independência e habilidade para dar conta 

das questões da vida cotidiana. No local, com suporte de profissionais 

especializados, os jovens atendidos são orientados em suas tomadas de decisões 

em relação ao trabalho, moradia, gerenciamento financeiro, na sua individualidade 

e particularidades. 



 

 
 

Enquanto estão na república, os jovens são auxiliados por um educador social, uma 

assistente social, uma psicóloga, uma coordenadora assistente social para dar 

prosseguimento ao trabalho iniciado na casa de acolhimento e até mesmo na 

conquista de sua autonomia, quando necessário. 

“A República ultrapassa a simples ideia de um lugar para viver três anos pós-

maioridade. É uma real necessidade para gozo pleno de cidadania para os jovens”, 

explica Márcia. 
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Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) realiza 540 

atendimentos em um mês de funcionamento 

 

O Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) completa nesta sexta-

feira (20) um mês de funcionamento. Desde a sua inauguração foram 540 

atendimentos ao público da região sul. 

Também foram realizados 289 encaminhamentos de candidatos para empresas, 

108 elaborações de currículos, apoio para quatro processos seletivos e dois 

treinamentos realizados no espaço. 

O diretor do CATE, Allan Mattos, avalia a procura pelo espaço ainda baixa. “Quando 

resolvemos implantar o CATE, tínhamos como base os números de atendimentos 

na região central, onde a maioria era moradora da região sul. Quando todas as 

pessoas tomarem conhecimento do local, acredito que teremos 500 atendimentos 

por semana”, destaca Allan. 

O CATE oferece oportunidades de emprego com a disponibilização das vagas de 

trabalho, elaboração de currículos, seguro desemprego e processos seletivos. 

Também proporciona atendimento do Banco do Povo com ofertas de linhas de 

crédito ao microempreendedor e orientações do Sebrae, visando o 

empreendedorismo. 

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

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

O CATE fica na Avenida José Herculano, 7.495 – Travessão (Subprefeitura Sul), 

telefone 3882-6170. 
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Caraguatatuba alerta para importância da vacinação contra Gripe e 

Covid-19 durante baixas temperaturas 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba alerta a população para importância da imunização 

contra gripe (H1N1) e a Covid-19, neste período de baixa temperatura e a 

proximidade do inverno. Os números ainda seguem baixos para alguns públicos. 

Segundo a Secretaria de Saúde, com a queda de temperatura o ar fica mais seco, 

facilitando o ressecamento das vias respiratórias e diminuição da produção das 

mucosas, que são os anticorpos para defesa do organismo. Com isso, o corpo fica 

mais vulnerável para infecções virais. 

Outro fator que faz crescer o número de contaminações é que com o frio a 

tendência é as pessoas ficam mais tempo em ambientes fechados favorecendo a 

transmissão do vírus. 

Por isso, é importante que as pessoas se imunizem contra gripe, principalmente 

dos grupos prioritários mais vulneráveis para contaminação como idosos, 

gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e crianças de seis meses a cinco 

anos de idade. 

Até o momento, Caraguatatuba imunizou contra gripe apenas 40% dos públicos 

alvos, com um pouco mais de 18 mil pessoas vacinadas, sendo que o necessário 

são mais de 46 mil. Também podem se vacinar trabalhadores da saúde, população 

privada de liberdade, adolescentes em medida socioeducativa, funcionários do 

sistema prisional, professores, forças de segurança, caminhoneiros e profissionais 

do transporte coletivo. 

A campanha segue até o dia 3 de junho. A vacinação é a forma mais eficaz de 

prevenir a gripe e proteger as pessoas com maior risco de desenvolver 



 

 
 

complicações. A vacina é segura, evita casos graves e óbitos por gripe. A dose 

protege contra as novas cepas do vírus H1N1, H3N2 e tipo B. 

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

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

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

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

Covid-19 

A vacinação é a única forma de conter um aumento dos casos da doença. A 

preocupação é para dose de reforço, onde 50% do público ainda não tomou a 3ª 

dose e quase 2 mil pessoas (98%) ainda não completaram o esquema vacinal com 

a segunda dose. 

Idosos e pessoas com comorbidades podem também se vacinar com a 4ª dose. Até 

agora 10 mil pessoas foram imunizadas. 

A vacinação ocorre 24h nas três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) das 

regiões Norte, Centro e Sul, sem necessidade de agendamento prévio, além 

também das Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 

16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/mrxe47b2
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Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza greve de funcionários da 

empresa de transporte para garantir a circulação de 30% dos veículos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba acompanhou, nesta sexta-feira (20), a greve 

realizada pelos funcionários da empresa responsável pelo transporte urbano de 

passageiros na cidade. 

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, os 

agentes de trânsito estiveram na garagem da empresa desde as 4h mediando a 

saída dos veículos junto ao sindicato da categoria. Até o fim do dia foram 

registrados 14 ônibus nos percursos das principais linhas: Tinga, Jaraguá, 

Vapapesca, Massaguaçu e Tabatinga. 

A Prefeitura informou que realiza todas as medidas legais e cabíveis no que diz 

respeito à greve dos funcionários. Entretanto, o órgão municipal segue notificando 

a empresa sobre a péssima qualidade do serviço prestado na cidade, que não 

atende às necessidades da população. 

Desde 2017 foram registradas mais de 800 notificações por atrasos, falta de 

cumprimento de horário, não colocação de frota completa e diversas medidas 

comprovadas de negligência para com o serviço. Por isso, a Prefeitura exige que 

haja o cumprimento do contrato. 

A Prefeitura ainda comunicou que os 15 anos de serviços prestados pela empresa 

se encerram no próximo dia 22 de junho e, por isso, a administração está em fase 

de formalização para a nova licitação de Transporte Público. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para estabelecimentos 

participarem do 5º Jazz & Vinhos Festival 

 

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

entre os dias 20 e 31 de maio, as inscrições de estabelecimentos de gastronomia 

interessados em participar da 5ª edição do ‘Jazz & Vinhos Festival’. 

O evento será realizado de 16 a 19 de junho, na Praça da Cultura (Avenida da 

Praia), no Centro e, como de costume, a candidatura é facultada a todos os 

comerciantes integrantes do 16º Caraguá A Gosto, realizado no ano de 2021. 

Serão disponibilizados 14 espaços gastronômicos, sendo 12 estandes destinados à 

venda de pratos elaborados à base de massas salgadas; embutidos, queijos, pães 

e antepastos ou fondues, além de outros dois, reservados para a comercialização 

de doces finos, gelateria, chocolateria e/ou cafeteria. 

De acordo com o Chamamento Público nº 04/2022, lançado nesta sexta-feira (20), 

caso o número de inscritos não atinja o total de espaços disponíveis, serão aceitas 

inscrições de estabelecimentos não participantes do concurso ‘Caraguá A Gosto’ 

para ocupação de vagas remanescentes. 

Os pretensos candidatos podem registrar interesse de participação, através do e-

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

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

Arthur da Costa Filho, 25, no Centro. 

A taxa de inscrição varia entre R$ 400 e R$ 600, para participantes e não 

participantes do Caraguá A Gosto 2021, respectivamente. O valor deve ser pago 

mediante depósito bancário (Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 

130.137-3, em nome do Fundo Municipal de Turismo). 



 

 
 

Os espaços gastronômicos funcionarão nos dias 16 e 17 (quinta e sexta-feira), das 

17h à 0h e, nos dias 18 e 19 (sábado e domingo), das 11h30 à 0h. O festival, 

aliado a boa gastronomia, também promete agradar o público com apresentações 

musicais gratuitas de artistas locais e convidados do estilo jazz e blues. 

Para a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o evento demonstra o 

empenho do prefeito Aguilar Junior em aderir às diferentes estratégias que 

contribuem para o momento de recuperação econômica da cidade. “O festival 

ocorrerá em meio a um importante feriado nacional, por isso, a expectativa é que a 

atração contribua para receber ainda melhor nossos turistas e atrair novos 

visitantes para Caraguá”, destacou. 

O edital contendo a documentação necessária e demais especificações foi 

publicado na edição 798 do Diário Oficial do Município, disponível para acesso no 

link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/. Mais informações 

podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 3897-7910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_798.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
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Teatro Mario Covas recebe espetáculo ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ 

 

O espetáculo ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ chega ao TMC – Teatro Mario Covas 

no próximo sábado (28), com sessão única às 20h30. Os ingressos para a peça 

podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Bilheteria Express por R$ 80 a 

inteira e R$ 40 a meia entrada. No dia do espetáculo, os ingressos também estarão 

disponíveis na bilheteria do Mario Covas, uma hora antes do início da sessão. 

Em ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ é representada a trajetória deste homem que 

foi, sem dúvida, um dos maiores mestres da espiritualidade. Começando em Pedro 

Leopoldo, cidade do interior de Minas Gerais, onde, ainda menino, Chico iniciou sua 

vida de médium. Enfrentando todos os preconceitos da época, sem perder a calma 

e a dignidade, pouco a pouco foi conquistando os brasileiros e, em pouco tempo, o 

mundo. 

A peça desfila personagens que fizeram parte da sua história e inúmeros fatos que 

aconteceram, encantaram e surpreenderam os brasileiros e tiveram repercussão 

em muitos países do mundo inteiro, principalmente ao que se diz sobre os seus 

livros psicografados. 

De acordo com o diretor da peça, Ronaldo Ciambroni, “se existe vida após a morte, 

com certeza existe Chico Xavier além da alegria de um povo. Porque Chico era mais 

do que um exemplo de força, de bondade, de vontade de viver, mesmo sabendo 

que a morte é apenas uma passagem. Essa alegria que Chico nos deixou é a 

esperança que nos move e que nos faz acreditar que vale a pena viver”. 

Com sua simplicidade, Chico Xavier conquistou inúmeros seguidores e, é com essa 

simplicidade que o espetáculo se desenvolve. Com cenas impactantes e de grande 



 

 
 

qualidade artística, tanto na dramaturgia quanto no trabalho de grande 

sensibilidade dos atores, ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ é um momento de muita 

emoção que mostra a grandiosidade da arte de representar. 

A peça tem adaptação e direção, além de atuação, de Ronaldo Ciambroni, com a 

participação dos atores Alexandre Battel, Anna Grecco, Cris Ciambroni, Eduardo 

Guimarães, Jc Rocco, Magda Mieli, Dylan Garbini, André Brian e Sandra Almeida. 

Serviço 

Espetáculo: ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ 

Data: 28 de maio (sábado) 

Horário: 20h30 

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

Classificação 10 anos 

Ingresso antecipado: www.bilheteriaexpress.com.br 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

As audiências 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 

A Secretaria de Mobilidade Urbana promoveu consultas públicas nas datas que 

estavam marcadas as primeiras audiências – 17, 18 e 19 de maio. O evento foi 

realizado com o objetivo de envolver e apresentar os projetos da administração 

municipal à população. 

As novas audiências públicas serão realizadas nos dias 1, 2 e 3 de junho e terão 

abertura para debates e discussões acerca do transporte. 

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. 

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


 

 
 

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 de Caraguatatuba testa implantação de sentido único de 

circulação em trecho da Santa Casa 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia a partir da próxima segunda-feira (23) um 

‘teste’ para avaliar a viabilidade da implantação de sentido único de circulação de 

veículos em parte da Avenida Miguel Varlez, no trecho que compreende a Casa de 

Saúde Stella Maris. 

Segundo projeto elaborado pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao 

Cidadão, a mudança vai do cruzamento com a Rua Vereador Antonio Cruz Arouca, 

no Indaiá, ao trevo de acesso de entrada da cidade. 

A avaliação ocorrerá até o dia 26 de maio, das 6h às 17h. Neste período, o 

motorista que estiver trafegando pela Rodovia Rio-Santos (SP-55) e precisar se 

deslocar para o Centro deverá utilizar o acesso da Rua Vereador Antonio Cruz 

Arouca. 

De acordo com o secretário da pasta, Marcel Giorgetti, “a medida tem como 

objetivo garantir mais segurança aos motoristas, ciclistas e pedestres que circulam 



 

 
 

pelo trecho, além de melhorar a fluidez no tráfego de veículos nessa região”, 

reforçou. 

A ação contará com sinalização provisória, mediante a instalação de cones, 

balizadores e placas indicativas de alteração de sentido. Além disso, agentes de 

trânsito estarão nos locais durante todo o período de teste para orientação e 

fiscalização a respeito desta intervenção. 
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Secretaria de Meio Ambiente, Associação de Quiosques e quiosqueiros 

da Praia da Mococa se reúnem e abordam projeto de Reurbanização 

 

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca se reuniu na terça-feira (17) 

com representantes da Associação de Quiosques de Caraguatatuba (AQC) e 

quiosqueiros da praia da Mococa para abordar sobre o Projeto de Intervenção 

Urbanística (PIU). A ocasião também contou com a presença do vereador Cristian 

Bota. 

O encontro se pautou, especificamente, no cronograma de início da obra para a 

construção dos novos quiosques e infraestrutura da orla. O projeto é aguardado 

desde o ano passado, porém, devido à crise sanitária e financeira causada pela 

Covid-19, esteve suspenso para que o município passe por uma retomada 

econômica. 

O prazo para início destas obras será definido conforme a possibilidade e consenso 

entre todas as partes, Prefeitura, AQC e quiosqueiros. 

Como toda a orla de Caraguatatuba é objeto do Termo de Convênio entre a 

Prefeitura e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), uma das obrigações que a 

prefeitura assumiu é a regularização urbanística das praias com adequação dos 

quiosques e infraestrutura urbana. Por isso, cabe a administração pública a parte 

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

de vagas e bolsões de estacionamentos e recuperação da vegetação nativa relativa 

à Praia da Mococa. 

Já os nove permissionários devem fazer a estrutura de alvenaria dos quiosques, 

com espaço para banheiros, cozinha e salão de mesas e cadeiras. Cada unidade 



 

 
 

será concebida para ocupar uma área de 216 metros quadrados, inclusive, com o 

espaço para que o banhista possa ficar debaixo de uma cobertura. 

A Praia da Mococa é a primeira do Litoral Norte a ter o projeto de reurbanização da 

orla aprovado pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). O projeto será 

importante para o local, que tem sofrido com os efeitos das ressacas e erosões. 

Durante a reunião, as equipes da Secretaria de Meio Ambiente aproveitaram para 

realizar a vistoria da área danificada pelas ressacas das últimas semanas. 

Os técnicos verificam quais medidas podem ser tomadas em caráter urgente para 

essa região 
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Caraguatatuba oferece república para jovens que saem de casas de 

acolhimento em serviço pioneiro no Litoral Norte 

 

Jovens com idade entre 18 e 21 anos, provenientes de casas de acolhimento, 

encontram nas repúblicas municipais de Caraguatatuba um local onde são 

acolhidos até terem condições de enfrentar o mundo do lado de fora. O 

atendimento é pioneiro em todo Litoral Norte. 

Em Caraguatatuba, a República Feminina foi criada em 2018 e realizou o 

atendimento a três jovens meninas. Em março de 2022, Caraguatatuba inaugurou 

a República Masculina, que já recebe um rapaz.  

A assistente social, Márcia Coelho, responsável pelos locais, explica que ao 

completar 18 anos de idade, muitos desses jovens que passaram a maior parte da 

infância e da adolescência em instituição de acolhimento por negligencia, violência 

ou abandono, carregam a esperança de retornarem à família biológica ou sonham 

em ser adotados por uma nova família. 

Entretanto, segundo ela, muitas vezes isso não acontece. “Quando chega sua 

maioridade, ele tem que deixar a casa de acolhimento, que corresponde, em 

muitos casos, à sua única referência de família. Mas, no momento de sua saída, 

não tem para onde ir”. 

Neste caso, a assistente social explica que a república é uma opção que possibilita 

a esse jovem o desenvolvimento de sua independência e habilidade para dar conta 

das questões da vida cotidiana. No local, com suporte de profissionais 

especializados, os jovens atendidos são orientados em suas tomadas de decisões 



 

 
 

em relação ao trabalho, moradia, gerenciamento financeiro, na sua individualidade 

e particularidades. 

Enquanto estão na república, os jovens são auxiliados por um educador social, uma 

assistente social, uma psicóloga, uma coordenadora assistente social para dar 

prosseguimento ao trabalho iniciado na casa de acolhimento e até mesmo na 

conquista de sua autonomia, quando necessário. 

“A República ultrapassa a simples ideia de um lugar para viver três anos pós-

maioridade. É uma real necessidade para gozo pleno de cidadania para os jovens”, 

explica Márcia. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para estabelecimentos 

participarem do 5º Jazz & Vinhos Festival 

 

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

entre os dias 20 e 31 de maio, as inscrições de estabelecimentos de gastronomia 

interessados em participar da 5ª edição do ‘Jazz & Vinhos Festival’.  

O evento será realizado de 16 a 19 de junho, na Praça da Cultura (Avenida da 

Praia), no Centro e, como de costume, a candidatura é facultada a todos os 

comerciantes integrantes do 16º Caraguá A Gosto, realizado no ano de 2021. 

Serão disponibilizados 14 espaços gastronômicos, sendo 12 estandes destinados à 

venda de pratos elaborados à base de massas salgadas; embutidos, queijos, pães 

e antepastos ou fondues, além de outros dois, reservados para a comercialização 

de doces finos, gelateria, chocolateria e/ou cafeteria.       

De acordo com o Chamamento Público nº 04/2022, lançado nesta sexta-feira (20), 

caso o número de inscritos não atinja o total de espaços disponíveis, serão aceitas 

inscrições de estabelecimentos não participantes do concurso ‘Caraguá A Gosto’ 

para ocupação de vagas remanescentes.     

Os pretensos candidatos podem registrar interesse de participação, através do e-

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

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

Arthur da Costa Filho, 25, no Centro. 

A taxa de inscrição varia entre R$ 400 e R$ 600, para participantes e não 

participantes do Caraguá A Gosto 2021, respectivamente. O valor deve ser pago 

mediante depósito bancário (Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 

130.137-3, em nome do Fundo Municipal de Turismo). 



 

 
 

Os espaços gastronômicos funcionarão nos dias 16 e 17 (quinta e sexta-feira), das 

17h à 0h e, nos dias 18 e 19 (sábado e domingo), das 11h30 à 0h. O festival, 

aliado a boa gastronomia, também promete agradar o público com apresentações 

musicais gratuitas de artistas locais e convidados do estilo jazz e blues. 

Para a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o evento demonstra o 

empenho do prefeito Aguilar Junior em aderir às diferentes estratégias que 

contribuem para o momento de recuperação econômica da cidade. “O festival 

ocorrerá em meio a um importante feriado nacional, por isso, a expectativa é que a 

atração contribua para receber ainda melhor nossos turistas e atrair novos 

visitantes para Caraguá”, destacou.    

O edital contendo a documentação necessária e demais especificações foi 

publicado na edição 798 do Diário Oficial do Município, disponível para acesso no 

link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/. Mais informações 

podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 3897-7910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_798.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
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Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza greve de funcionários da 

empresa de transporte para garantir a circulação de 30% dos veículos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba acompanhou, nesta sexta-feira (20), a greve 

realizada pelos funcionários da empresa responsável pelo transporte urbano de 

passageiros na cidade. 

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, os 

agentes de trânsito estiveram na garagem da empresa desde as 4h mediando a 

saída dos veículos junto ao sindicato da categoria. Até o fim do dia foram 

registrados 14 ônibus nos percursos das principais linhas: Tinga, Jaraguá, 

Vapapesca, Massaguaçu e Tabatinga. 

A Prefeitura informou que realiza todas as medidas legais e cabíveis no que diz 

respeito à greve dos funcionários. Entretanto, o órgão municipal segue notificando 

a empresa sobre a péssima qualidade do serviço prestado na cidade, que não 

atende às necessidades da população. 

Desde 2017 foram registradas mais de 800 notificações por atrasos, falta de 

cumprimento de horário, não colocação de frota completa e diversas medidas 

comprovadas de negligência para com o serviço. Por isso, a Prefeitura exige que 

haja o cumprimento do contrato. 

A Prefeitura ainda comunicou que os 15 anos de serviços prestados pela empresa 

se encerram no próximo dia 22 de junho e, por isso, a administração está em fase 

de formalização para a nova licitação de Transporte Público. 
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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. 

As audiências 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 

A Secretaria de Mobilidade Urbana promoveu consultas públicas nas datas que 

estavam marcadas as primeiras audiências – 17, 18 e 19 de maio. O evento foi 

realizado com o objetivo de envolver e apresentar os projetos da administração 

municipal à população. 

As novas audiências públicas serão realizadas nos dias 1, 2 e 3 de junho e terão 

abertura para debates e discussões acerca do transporte. 

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


 

 
 

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 de Caraguatatuba testa implantação de sentido único de 

circulação em trecho da Santa Casa 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia a partir da próxima segunda-feira (23) um 

‘teste’ para avaliar a viabilidade da implantação de sentido único de circulação de 

veículos em parte da Avenida Miguel Varlez, no trecho que compreende a Casa de 

Saúde Stella Maris. 

Segundo projeto elaborado pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao 

Cidadão, a mudança vai do cruzamento com a Rua Vereador Antonio Cruz Arouca, 

no Indaiá, ao trevo de acesso de entrada da cidade. 

A avaliação ocorrerá até o dia 26 de maio, das 6h às 17h. Neste período, o 

motorista que estiver trafegando pela Rodovia Rio-Santos (SP-55) e precisar se 

deslocar para o Centro deverá utilizar o acesso da Rua Vereador Antonio Cruz 

Arouca. 



 

 
 

De acordo com o secretário da pasta, Marcel Giorgetti, “a medida tem como 

objetivo garantir mais segurança aos motoristas, ciclistas e pedestres que circulam 

pelo trecho, além de melhorar a fluidez no tráfego de veículos nessa região”, 

reforçou. 

A ação contará com sinalização provisória, mediante a instalação de cones, 

balizadores e placas indicativas de alteração de sentido. Além disso, agentes de 

trânsito estarão nos locais durante todo o período de teste para orientação e 

fiscalização a respeito desta intervenção. 
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Sindicato responsável pela greve de transporte coletivo em Caraguá 

“permitiu” que apenas 10 dos 50 ônibus da Praiamar circulem hoje 

 

O Sindicato dos Motoristas, Trabalhadores nas empresas de Transporte de 

Passageiros Urbanos, Metropolitano, Rodoviários, Transportes de Cargas Secas, 

Líquidas em Geral, Limpeza Urbana Pública e Privada e das Categorias 

Diferenciadas (STTRUCA), do Litoral Norte de São Paulo, descumpre operação de 

30% da frota da Praiamar que deveria estar circulando com pelo menos 15 ônibus 

hoje, devido à greve dos motoristas. 

A Praiamar já protocolou ofício buscando uma reunião urgente com a Prefeitura de 

Caraguá que não se pronunciou até o momento. A Praiamar quer entrar em acordo 

com o Sindicato, desde que com a participação da Prefeitura de Caraguatatuba, 

uma vez que é ela que faz o reajuste, sendo que a empresa apenas repassa a 

verba. Hoje, dos 50 veículos, apenas 10 estão em circulação na cidade. 

A cidade de Caraguá amanheceu com menos ônibus circulando nesta sexta-feira 

(20). Os funcionários da empresa Praiamar, responsável pelo transporte coletivo 

em Caraguatatuba, iniciaram uma greve. O motivo é a falta de possibilidade de 

acordo e negociação com a categoria no mês do dissídio, apesar de funcionários da 

Praiamar e representantes do Sindicato dos Motoristas (STTRUCA) terem se 

reunido no início da manhã para deliberar sobre a paralisação. 



 

 
 

A Praiamar esclarece que todos os insumos e produtos tiveram reajuste e que o 

óleo diesel subiu mais de 150% no período. A empresa ressalta que a abertura do 

novo processo licitatório para o transporte coletivo, impede que ocorra qualquer 

investimento ou melhoria, já que o contrato se encerra em 22 de junho deste ano. 

A Diretoria da Praiamar lamenta não ter viabilidade para conceder reajuste 

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

Município. Enfatiza ainda que a empresa nunca se negou a negociar as 

possibilidades desejadas pelo Sindicato, mas a concessão de qualquer reajuste 

tem a extrema necessidade de participação da Prefeitura, que se mostra omissa 

diante da gravidade da situação em que ela faz parte. 

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 de 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, e 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. 

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. 
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Missa em Ação de Graças pelo aniversário da Casa de Saúde Stella 

Maris será transmitida via Facebook amanhã (24) às 16h 

 

Amanhã, terça-feira (24), às 16h, acontecerá a missa em Ação de Graças pelo 

aniversário de 70 anos da Casa de Saúde Stella Maris. A missa será celebrada na 

Capela do Hospital Nossa Senhora do Rosário. A celebração será transmitida via 

Facebook @casadesaudestellamaris. Todos estão convidados! 

História 

A história da Casa de Saúde Stella Maris está intimamente ligada ao dia a dia da 

população de Caraguatatuba que, se não nasceu no hospital, já recebeu algum tipo 

de atendimento ou teve algum parente internado na instituição. 

No início da década de 50, as religiosas da Congregação das Pequenas 

Missionárias de Maria Imaculada, fundada em 1936 pela Venerável Madre Maria 

Teresa de Jesus Eucarístico, iniciaram um trabalho de ajuda aos mais necessitados 

em Caraguatatuba, onde não havia qualquer tipo de assistência hospitalar. 

Após a doação de um terreno feita pelo Padre Américo Virgílio Endrissi, em 24 de 

maio de 1952, foi inaugurada uma parte da planta total da “Santa Casa local sob o 

nome de Casa de Saúde Stella Maris”, conforme a ata de inauguração. 

No começo, as religiosas faziam quase todos os atendimentos e partos. Os médicos 

eram chamados em situações de emergência para os atendimentos de maior 

complexidade. 

Stella Maris faz parte de uma grande Obra Missionária 

http://casadesaudestellamaris/


 

 
 

A Casa de Saúde Stella Maris faz parte de uma grande obra missionária criada pela 

Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, entidade filantrópica 

que está presente no Brasil, Portugal, Itália e Moçambique. São 5 hospitais, 

incluindo o Stella Maris, abrigos para idosos, centros de formação religiosa e 

humana, além da atuação em pastorais e uma missão humanitária na África. 

Atualmente, os hospitais administrados pela Congregação realizaram uma média 

de 2 milhões de atendimentos pelo SUS e 7 mil partos. 
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Mãe de preso envia droga escondida em bolachas para o CDP de 

Caraguatatuba 

 

Nesta sexta-feira, dia 20, houve uma apreensão de maconha em correspondência 

enviada por familiar de um preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) “Dr. 

Eduardo Mariz de Oliveira” de Caraguatatuba. A informação foi divulgada pela 

Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). 

O flagrante ocorreu enquanto servidores realizavam a revista em itens alimentícios 

enviados por familiares. Os agentes descobriram 4 pacotes de maconha 

escondidos dentro de bolachas, que estavam furadas de forma estratégica para 

camuflar a droga. A encomenda havia sido encaminhada pela mãe de um detento. 

Tratava-se de 71 gramas de maconha.  

A direção do CDP de Caraguatatuba encaminhou o material apreendido para a 

Delegacia de Polícia da cidade, onde registrou Boletim de Ocorrência. Também foi 

aberto procedimento apuratório em desfavor do preso. A mulher que encaminhou a 

droga para a unidade prisional teve o nome retirado do rol de visitas da SAP.  
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Funcionários do transporte público de Caraguatatuba entram em 

greve nesta sexta-feira 

O motivo da paralisação vem por conta do descumprimento relativo às discussões 

de reajuste salarial neste ano de 2022 

 

Funcionários da ‘Praiamar’, empresa responsável pelo transporte público e coletivo 

de Caraguatatuba, entraram em greve na manhã desta sexta-feira (20), por conta 

do descumprimento relativo às discussões de reajuste salarial neste ano de 2022. 

Até o momento, não há previsão de retorno às atividades padrões. 

De acordo com o sindicato dos condutores, os trabalhadores têm um acordo com a 

Praiamar, onde fica agendada para o dia 1° de maio, de forma anual, uma reunião 

para a discutir o reajuste salarial. Porém, nenhum encontro foi realizado neste ano. 

A Praiamar, por outro lado, alegou que não poderia realizar um reajuste salarial 

este ano, por conta da situação econômica da cidade. Além disso, a empresa disse 

que está sem o reajuste da tarifa desde 2016 e que a prefeitura tem impedido 

diálogos referentes ao assunto 

Em nota, a Prefeitura de Caraguatatuba disse que está dentro de todas as suas 

obrigações contratuais e, que atualmente, negocia uma frota mínima de 30% dos 

ônibus da Praiamar para manter a circulação na cidade. 
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Trabalhadores do transporte coletivo de Caraguatatuba entram em 

greve 

Reivindicações são para cumprimento de acordo e aplicação de reajuste 

 

Trabalhadores do transporte coletivo municipal de Caraguatatuba entraram em 

greve na manhã desta sexta-feira (20) e pedem cumprimento de acordo e reajuste 

salarial para 2022. A Prefeitura informou que monitora o serviço para que pelo 

menos 30% do efetivo de veículos circulem e faça os serviços neste dia. 

A greve já havia sido anunciada na quinta-feira (19). Antes disso, o sindicato da 

categoria já havia protocolado documento de estado de greve em 16 de maio. 

Dessa vez, no ofício de quinta, os trabalhadores da empresa Praiamar informam 

que teriam enviado dezenas de ofícios a secretaria de Mobilidade Urbana 

solicitando reprogramação de ordens de serviços, ajustes e melhorias nas linhas do 

transporte público.  

A empresa cita ainda que a tarifa se mantém congelada desde 2016 e que teria 

solicitado por diversas vezes a revisão tarifária e que no mesmo período houve 

aumento no preço de combustíveis e de mão de obra, além de insumos.  

A Prefeitura de Caraguatatuba informou por meio de nota que a secretaria de 

Mobilidade Urbana foi notificada pelo sindicato sobre a greve e que acompanha a 

paralisação.  



 

 
 

“Informamos que estamos acompanhando a operação a fim de garantir pelo menos 

30% do transporte público funcionando, atendendo a população. Informamos ainda 

que a Prefeitura está cumprindo com a sua parte do contrato com a empresa”, cita 

o documento. 
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Mãe de detendo envia drogas escondidas em bolachas no CDP de 

Caraguatatuba 

Material foi apreendido e mulher teve nome retirado do rol de visitas da SAP 

 

A mãe de um detendo enviou drogas escondidas em bolachas para filho no CDP de 

Caraguatatuba nesta sexta-feira (20). 

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o caso ocorreu 

no Centro de Detenção Provisória (CDP) “Dr. Eduardo Mariz de Oliveira” durante a 

revista em itens alimentícios enviados por familiares. 

Os agentes encontraram quatro pacotes de maconha escondidos dentro de 

bolachas, que estavam furadas de forma estratégica para camuflar a droga. A 

encomenda havia sido encaminhada pela mãe de um detento.  

A direção do CDP encaminhou o material apreendido para a Delegacia de Polícia da 

cidade, onde registrou Boletim de Ocorrência.  

A mulher que encaminhou a droga para a unidade prisional teve o nome retirado do 

rol de visitas da SAP. 
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Polícia Militar apreende 26 quilos de maconha em Caraguatatuba 

PM também apreendeu moto, balança de precisão e celulares 

 

Uma pessoa foi presa e uma menor apreendida suspeitas de envolvimento com o 

tráfico de drogas em Caraguatatuba. O flagrante foi feito nesta sexta-feira (20) no 

bairro Britânia em Caraguatatuba. 

Dentro de um apartamento a PM localizou aproximadamente 26 quilos de 

maconha, porções da droga, balança de precisão e caderno com anotações da 

contabilidade. Uma moto e três celulares também foram apreendidos durante a 

ocorrência. Ainda de acordo com a polícia, a droga seria vendida no bairro do Tinga. 

As suspeitas foram encaminhadas para a delegacia e permanecem à disposição da 

justiça. 
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Caraguatatuba oferece república para jovens que saem de casas de 

acolhimento em serviço pioneiro no Litoral Norte 

 

Jovens com idade entre 18 e 21 anos, provenientes de casas de acolhimento, 

encontram nas repúblicas municipais de Caraguatatuba um local onde são 

acolhidos até terem condições de enfrentar o mundo do lado de fora. O 

atendimento é pioneiro em todo Litoral Norte. 

Em Caraguatatuba, a República Feminina foi criada em 2018 e realizou o 

atendimento a três jovens meninas. Em março de 2022, Caraguatatuba inaugurou 

a República Masculina, que já recebe um rapaz.  

A assistente social, Márcia Coelho, responsável pelos locais, explica que ao 

completar 18 anos de idade, muitos desses jovens que passaram a maior parte da 

infância e da adolescência em instituição de acolhimento por negligencia, violência 

ou abandono, carregam a esperança de retornarem à família biológica ou sonham 

em ser adotados por uma nova família. 

Entretanto, segundo ela, muitas vezes isso não acontece. “Quando chega sua 

maioridade, ele tem que deixar a casa de acolhimento, que corresponde, em 

muitos casos, à sua única referência de família. Mas, no momento de sua saída, 

não tem para onde ir”. 



 

 
 

Neste caso, a assistente social explica que a república é uma opção que possibilita 

a esse jovem o desenvolvimento de sua independência e habilidade para dar conta 

das questões da vida cotidiana. No local, com suporte de profissionais 

especializados, os jovens atendidos são orientados em suas tomadas de decisões 

em relação ao trabalho, moradia, gerenciamento financeiro, na sua individualidade 

e particularidades. 

Enquanto estão na república, os jovens são auxiliados por um educador social, uma 

assistente social, uma psicóloga, uma coordenadora assistente social para dar 

prosseguimento ao trabalho iniciado na casa de acolhimento e até mesmo na 

conquista de sua autonomia, quando necessário. 

“A República ultrapassa a simples ideia de um lugar para viver três anos pós-

maioridade. É uma real necessidade para gozo pleno de cidadania para os jovens”, 

explica Márcia. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para estabelecimentos 

participarem do 5º Jazz & Vinhos Festival 

 

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

entre os dias 20 e 31 de maio, as inscrições de estabelecimentos de gastronomia 

interessados em participar da 5ª edição do ‘Jazz & Vinhos Festival’.  

O evento será realizado de 16 a 19 de junho, na Praça da Cultura (Avenida da 

Praia), no Centro e, como de costume, a candidatura é facultada a todos os 

comerciantes integrantes do 16º Caraguá A Gosto, realizado no ano de 2021. 

Serão disponibilizados 14 espaços gastronômicos, sendo 12 estandes destinados à 

venda de pratos elaborados à base de massas salgadas; embutidos, queijos, pães 

e antepastos ou fondues, além de outros dois, reservados para a comercialização 

de doces finos, gelateria, chocolateria e/ou cafeteria. 

De acordo com o Chamamento Público nº 04/2022, lançado nesta sexta-feira (20), 

caso o número de inscritos não atinja o total de espaços disponíveis, serão aceitas 

inscrições de estabelecimentos não participantes do concurso ‘Caraguá A Gosto’ 

para ocupação de vagas remanescentes.     

Os pretensos candidatos podem registrar interesse de participação, através do e-

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

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

Arthur da Costa Filho, 25, no Centro. 

A taxa de inscrição varia entre R$ 400 e R$ 600, para participantes e não 

participantes do Caraguá A Gosto 2021, respectivamente. O valor deve ser pago 

mediante depósito bancário (Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 

130.137-3, em nome do Fundo Municipal de Turismo). 



 

 
 

Os espaços gastronômicos funcionarão nos dias 16 e 17 (quinta e sexta-feira), das 

17h à 0h e, nos dias 18 e 19 (sábado e domingo), das 11h30 à 0h. O festival, 

aliado a boa gastronomia, também promete agradar o público com apresentações 

musicais gratuitas de artistas locais e convidados do estilo jazz e blues. 

Para a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o evento demonstra o 

empenho do prefeito Aguilar Junior em aderir às diferentes estratégias que 

contribuem para o momento de recuperação econômica da cidade. “O festival 

ocorrerá em meio a um importante feriado nacional, por isso, a expectativa é que a 

atração contribua para receber ainda melhor nossos turistas e atrair novos 

visitantes para Caraguá”, destacou.    

O edital contendo a documentação necessária e demais especificações foi 

publicado na edição 798 do Diário Oficial do Município, disponível para acesso no 

link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/. Mais informações 

podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 3897-7910.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_798.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
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Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza greve de funcionários da 

empresa de transporte para garantir a circulação de 30% dos veículos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba acompanhou, nesta sexta-feira (20), a greve 

realizada pelos funcionários da empresa responsável pelo transporte urbano de 

passageiros na cidade. 

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, os 

agentes de trânsito estiveram na garagem da empresa desde as 4h mediando a 

saída dos veículos junto ao sindicato da categoria. Até o fim do dia foram 

registrados 14 ônibus nos percursos das principais linhas: Tinga, Jaraguá, 

Vapapesca, Massaguaçu e Tabatinga. 

A Prefeitura informou que realiza todas as medidas legais e cabíveis no que diz 

respeito à greve dos funcionários. Entretanto, o órgão municipal segue notificando 

a empresa sobre a péssima qualidade do serviço prestado na cidade, que não 

atende às necessidades da população. 

Desde 2017 foram registradas mais de 800 notificações por atrasos, falta de 

cumprimento de horário, não colocação de frota completa e diversas medidas 

comprovadas de negligência para com o serviço. Por isso, a Prefeitura exige que 

haja o cumprimento do contrato. 

A Prefeitura ainda comunicou que os 15 anos de serviços prestados pela empresa 

se encerram no próximo dia 22 de junho e, por isso, a administração está em fase 

de formalização para a nova licitação de Transporte Público. 
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Caraguatatuba divulgará seus atrativos 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. 

As audiências 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 

A Secretaria de Mobilidade Urbana promoveu consultas públicas nas datas que 

estavam marcadas as primeiras audiências – 17, 18 e 19 de maio. O evento foi 

realizado com o objetivo de envolver e apresentar os projetos da administração 

municipal à população. 

As novas audiências públicas serão realizadas nos dias 1, 2 e 3 de junho e terão 

abertura para debates e discussões acerca do transporte. 

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. 

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


 

 
 

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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Caraguatatuba oferece república para jovens que saem de casas de 

acolhimento em serviço pioneiro no Litoral Norte 

 

Jovens com idade entre 18 e 21 anos, provenientes de casas de acolhimento, 

encontram nas repúblicas municipais de Caraguatatuba um local onde são 

acolhidos até terem condições de enfrentar o mundo do lado de fora. O 

atendimento é pioneiro em todo Litoral Norte. 

Em Caraguatatuba, a República Feminina foi criada em 2018 e realizou o 

atendimento a três jovens meninas. Em março de 2022, Caraguatatuba inaugurou 

a República Masculina, que já recebe um rapaz.  

A assistente social, Márcia Coelho, responsável pelos locais, explica que ao 

completar 18 anos de idade, muitos desses jovens que passaram a maior parte da 

infância e da adolescência em instituição de acolhimento por negligencia, violência 

ou abandono, carregam a esperança de retornarem à família biológica ou sonham 

em ser adotados por uma nova família. 

Entretanto, segundo ela, muitas vezes isso não acontece. “Quando chega sua 

maioridade, ele tem que deixar a casa de acolhimento, que corresponde, em 

muitos casos, à sua única referência de família. Mas, no momento de sua saída, 

não tem para onde ir”. 



 

 
 

Neste caso, a assistente social explica que a república é uma opção que possibilita 

a esse jovem o desenvolvimento de sua independência e habilidade para dar conta 

das questões da vida cotidiana. No local, com suporte de profissionais 

especializados, os jovens atendidos são orientados em suas tomadas de decisões 

em relação ao trabalho, moradia, gerenciamento financeiro, na sua individualidade 

e particularidades. 

Enquanto estão na república, os jovens são auxiliados por um educador social, uma 

assistente social, uma psicóloga, uma coordenadora assistente social para dar 

prosseguimento ao trabalho iniciado na casa de acolhimento e até mesmo na 

conquista de sua autonomia, quando necessário. 

“A República ultrapassa a simples ideia de um lugar para viver três anos pós-

maioridade. É uma real necessidade para gozo pleno de cidadania para os jovens”, 

explica Márcia. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para estabelecimentos 

participarem do 5º Jazz & Vinhos Festival 

 

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

entre os dias 20 e 31 de maio, as inscrições de estabelecimentos de gastronomia 

interessados em participar da 5ª edição do ‘Jazz & Vinhos Festival’.  

O evento será realizado de 16 a 19 de junho, na Praça da Cultura (Avenida da 

Praia), no Centro e, como de costume, a candidatura é facultada a todos os 

comerciantes integrantes do 16º Caraguá A Gosto, realizado no ano de 2021. 

Serão disponibilizados 14 espaços gastronômicos, sendo 12 estandes destinados à 

venda de pratos elaborados à base de massas salgadas; embutidos, queijos, pães 

e antepastos ou fondues, além de outros dois, reservados para a comercialização 

de doces finos, gelateria, chocolateria e/ou cafeteria.       

De acordo com o Chamamento Público nº 04/2022, lançado nesta sexta-feira (20), 

caso o número de inscritos não atinja o total de espaços disponíveis, serão aceitas 

inscrições de estabelecimentos não participantes do concurso ‘Caraguá A Gosto’ 

para ocupação de vagas remanescentes.     

Os pretensos candidatos podem registrar interesse de participação, através do e-

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

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

Arthur da Costa Filho, 25, no Centro. 

A taxa de inscrição varia entre R$ 400 e R$ 600, para participantes e não 

participantes do Caraguá A Gosto 2021, respectivamente. O valor deve ser pago 

mediante depósito bancário (Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 

130.137-3, em nome do Fundo Municipal de Turismo). 



 

 
 

Os espaços gastronômicos funcionarão nos dias 16 e 17 (quinta e sexta-feira), das 

17h à 0h e, nos dias 18 e 19 (sábado e domingo), das 11h30 à 0h. O festival, 

aliado a boa gastronomia, também promete agradar o público com apresentações 

musicais gratuitas de artistas locais e convidados do estilo jazz e blues. 

Para a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o evento demonstra o 

empenho do prefeito Aguilar Junior em aderir às diferentes estratégias que 

contribuem para o momento de recuperação econômica da cidade. “O festival 

ocorrerá em meio a um importante feriado nacional, por isso, a expectativa é que a 

atração contribua para receber ainda melhor nossos turistas e atrair novos 

visitantes para Caraguá”, destacou.    

O edital contendo a documentação necessária e demais especificações foi 

publicado na edição 798 do Diário Oficial do Município, disponível para acesso no 

link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/. Mais informações 

podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 3897-7910.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_798.pdf
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Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza greve de funcionários da 

empresa de transporte para garantir a circulação de 30% dos veículos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba acompanhou, nesta sexta-feira (20), a greve 

realizada pelos funcionários da empresa responsável pelo transporte urbano de 

passageiros na cidade. 

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, os 

agentes de trânsito estiveram na garagem da empresa desde as 4h mediando a 

saída dos veículos junto ao sindicato da categoria. Até o fim do dia foram 

registrados 14 ônibus nos percursos das principais linhas: Tinga, Jaraguá, 

Vapapesca, Massaguaçu e Tabatinga. 

A Prefeitura informou que realiza todas as medidas legais e cabíveis no que diz 

respeito à greve dos funcionários. Entretanto, o órgão municipal segue notificando 

a empresa sobre a péssima qualidade do serviço prestado na cidade, que não 

atende às necessidades da população. 

Desde 2017 foram registradas mais de 800 notificações por atrasos, falta de 

cumprimento de horário, não colocação de frota completa e diversas medidas 

comprovadas de negligência para com o serviço. Por isso, a Prefeitura exige que 

haja o cumprimento do contrato. 

A Prefeitura ainda comunicou que os 15 anos de serviços prestados pela empresa 

se encerram no próximo dia 22 de junho e, por isso, a administração está em fase 

de formalização para a nova licitação de Transporte Público. 
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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. 

As audiências 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 

A Secretaria de Mobilidade Urbana promoveu consultas públicas nas datas que 

estavam marcadas as primeiras audiências – 17, 18 e 19 de maio. O evento foi 

realizado com o objetivo de envolver e apresentar os projetos da administração 

municipal à população. 

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


 

 
 

As novas audiências públicas serão realizadas nos dias 1, 2 e 3 de junho e terão 

abertura para debates e discussões acerca do transporte. 

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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Greve prejudica transporte público em Caraguatatuba 

 

A cidade de Caraguá amanheceu com menos ônibus circulando nesta sexta-feira 

(20). Os funcionários da empresa Praiamar, responsável pelo transporte coletivo 

em Caraguatatuba, iniciaram uma greve por melhores salários. Segundo a 

empresa, dos 50 ônibus, apenas 10 estão circulando. 

A Prefeitura de Caraguatatuba informou, por meio da Secretaria de Mobilidade 

Urbana, que foi notificada sobre a greve dos motoristas da empresa Praiamar 

Transportes, que está acontecendo na cidade desde cedo e que está 

acompanhando a operação a fim de garantir pelo menos 30% do transporte público 

funcionando, atendendo a população. 

Segundo a Praiamar, o motivo da greve é a falta de possibilidade de acordo e 

negociação com a categoria no mês do dissídio, apesar de funcionários da 

Praiamar e representantes do Sindicato dos Motoristas (STTRUCA) terem se 

reunido no início da manhã para deliberar sobre a paralisação. 

A Praiamar esclarece que todos os insumos e produtos tiveram reajuste e que o 

óleo diesel subiu mais de 150% no período. A empresa ressalta que a abertura do 

novo processo licitatório para o transporte coletivo, impede que ocorra qualquer 

investimento ou melhoria, já que o contrato se encerra em 22 de junho deste ano. 

A Diretoria da Praiamar lamenta não ter viabilidade para conceder reajuste 

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

Município. Enfatiza ainda que a empresa nunca se negou a negociar as 



 

 
 

possibilidades desejadas pelo Sindicato, mas a concessão de qualquer reajuste 

tem a extrema necessidade de participação da Prefeitura, que se mostra omissa 

diante da gravidade da situação em que ela faz parte. 

A prefeitura, por sua vez, informou que está cumprindo com sua parte do contrato 

com a empresa. Insatisfeita com os serviços prestados pela Praiamar, a Prefeitura 

inicia audiências públicas para discutir com a população a contratação de uma 

nova empresa a partir de junho deste ano.  O contrato com a Praiamar se encerra 

no dia 22 de junho. 
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PM apreende 26 quilos de maconha em Caraguatatuba 

 

A policia militar intensifica o combate as drogas no Litoral Norte, conforme 

determinou o novo comandante da PM no Vale e Litoral Norte, coronel Carlos 

Henrique Lucena, que assumiu na última terça-feira, dia 17,  o comando do CPI-1 

(Comando de Policiamento do Interior), em São José dos Campos. 

Ontem, sexta feira (20), os policiais militares do 20º BPM/I apreenderam grande 

quantidade de droga no bairro Britânia, na região sul de Caraguatatuba. 

A apreensão ocorreu durante um patrulhamento pelo bairro. Os policiais notaram 

uma movimentação estranha e logo visualizaram uma mulher, que ao tentar fugir 

quando viu a presença da viatura deixou cair um tijolo de maconha. 

A mulher foi detida e na abordagem acabou informando os policiais que tinha mais 

droga em sua casa. Na residência, a PM encontrou uma adolescente e 26 quilos de 

maconha. 

A mulher foi detida e encaminhada até a delegacia de polícia onde foi indiciada 

pelo tráfico de drogas. Foram apreendidos na casa dela 26 Tijolos de maconha 



 

 
 

(26.175 kg), 13 porções da droga(112 g), uma balança de precisão, três celulares 

e uma motocicleta CG 160. 
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PM prende “patroa da erva” com mais de 20 caroço de maconha no 

Jardim Britânia 

 

A Polícia Militar desarticulou um bando criminoso sob acusação de tráfico de 

entorpecentes, na última sexta-feira (20), no bairro Jardim Britânia, região sul de 

Caraguatatuba com uma carga de 26 tijolos de maconha. A ocorrência aconteceu 

depois que os policiais da Força Tática perceberam uma movimentação estranha 

no local, típica do tráfico de drogas. 

Assustada, ao perceber a presença da polícia, uma mulher tentou fugir e deixou 

cair um tijolo de maconha, sendo detida na sequência. 

A mulher presa entregou aos policiais militares onde estaria o restante da carga, 

uma casa na mesma região. A carga de maconha era vigiada por uma adolescente. 

No imóvel, os policiais encontraram outros tijolos da droga totalizando 26.175 kg 

de maconha. 

Além da erva prensada, também foram apreendidas outras 13 porções, totalizando 

112 gramas, 1 balança de precisão, 3 iPhones e 1 moto CG 160 vermelha. 



 

 
 

A mulher acabou presa em flagrante, a adolescente foi apreendida e outros dois 

homens, que também estariam na boca de fumo conseguiram fugir. 
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Jorge & Naldo Avelino: Missão Força Jovem FC 

 

O elenco de jogadores mais jovens de Caraguatatuba segue com nova fase em sua 

história visando participar e fazer bonito no grande Campeonato Amador de Futebol 

de Caraguatatuba, neste ano 2022. 

De acordo com o presidente Renato Carioca, o time do Força Jovem FC conta com 

valores revelados nas categorias de base e são muito talentosos. 

Renato Carioca: "Os meninos fazem o jogo rodar com um toque de bola 

diferenciado mas, em alguns lances, os atacantes acabam perdendo gols por 

pouca coisa, por  inexperiência e tranquilidade ao bater no gol". 

No domingo, 22 de maio, o Força Jovem FC se despediu de sua participação na 

Copa Verão após derrota para a A.A.Riza por 2 X 0 na Arena Toca do Gato. 

O evento também marcou a despedida do técnico Reginaldo Almeida que cumpriu 

sua missão nesta fase preparatória do time visando as competições oficiais do ano. 

Para o presidente Renato Carioca que sempre defendeu que o "jogo é jogado e o 

lambari é pescado", chegou a vez dos irmãos Jorge & Naldo Avelino assumirem o 

comando técnico do time. 

Renato Carioca: "Os irmãos Jorge e Naldo vivem com intensidade o cotidiano do 

Força Jovem FC e contam com o apoio da diretoria e com apoio dos nossos 

jogadores para assumirem o comando técnico do time". 



 

 
 

O desportista Jorge Avelino, além de fazer parte da diretoria do time da "Toca do 

Gato", está presente nos dias de treinos e nos dias de jogos, sempre à beira do 

gramado dialogando e orientando os jogadores, desde as categorias de base, com 

palavras de alerta e incentivo. 

Diferentemente daquele técnico que trabalha com gritaria, xingamentos e 

palavrões, o prof. Jorge Avelino sabe ser rigoroso com diplomacia. 

O jogador Ismael, o camisa 10 do time, em recente entrevista à reportagem do blog 

CaraguaSports fez questão de mencionar o respeito e aprovação ao trabalho do 

prof Jorge Avelino. 

Ismael: "Ele é um cara legal que orienta bem o time em campo" 

O prof. Naldo Avelino segue a mesma linha de cavalheirismo do irmão Jorge, tanto 

é que tem trabalhado no seu estilo para o aprimoramento da zagueira Yara, uma 

grande promessa do futebol feminino do Força Jovem FC. 

No comando técnico das categorias de base do Força Jovem FC, o prof. Naldo 

Avelino traz consigo a boa educação que é de berço,  juntamente com a educação 

esportiva que desenvolveu nas escolinhas de futebol do Vitória e do Bahia onde 

deu seus primeiros passos no futebol, com ótimas possibilidades de chegar ao 

profissionalismo. 

Naldo Avelino: "Sou muito grato aos meus mestres e hoje em dia na mesma função 

procuro passar aos alunos as coisas boas que aprendi no esporte e na vida". 

O prof Naldo Avelino faz dupla com o irmão Jorge, ambos que atualmente "vestem a 

camisa" no Força Jovem FC,  e que terão doravante a missão de seguir a filosofia 

do time de revelar talentos para o futebol de Caraguatatuba e do Brasil. 

Força Jovem FC é um time de valores como é o caso dos atacantes Rodrigo e Bala, 

duas grandes promessas do time na disputa este ano do campeonato da 2° 

divisão. 

É o time que ao longo de 25 anos vem construindo sua história dando 

oportunidade a talentos jovens como é o caso de garoto Adrian,16 anos, conhecido 

por "Pequeno Messi" e do garoto Gustavo de 15 anos, ambos com futuro promissor 

no futebol amador da cidade. 

Dia 17 de maio, o Força Jovem FC completou seu jubileu de prata sempre com foco 

nas categorias de base. 

Renato Carioca: "Nosso foco é a escolinha para tirar os meninos da rua" 
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Vila da Quina 3 X 2 Barranco 

 

Desde as primeiras horas da manhã de domingo, 22 de maio, a delegação dos 

veteranos do Vila da Quina de Ubatuba começou a chegar no tradicional ponto de 

encontro do bar do Adelson, visando a partida amistosa intermunicipal frente ao 

Barranco Alto, tradicional time da região sul de Caraguatatuba. 

Quem joga futebol passa por fases ao longo de sua vida esportiva, desde as 

brincadeiras de rua, mesmo com aquela bola improvisada, depois para categorias 

de base, amador e veteranos. 

Veteranos se encontram em fins de semana para um futebolzinho onde a amizade 

tem a mesma importância que um gol, um gol de amizade. 

Certamente que no dia do abraço esse encontro de veteranos já é motivo de alegria 

por si só, mas tem sabor especial quanto o time sai vencedor. 

Exatamente no dia do abraço, a diretoria, comissão técnica e jogadores se 

reuniram  e partiram  para mais um jogo da equipe que, ultimamente, tem realizado 

jogos de caráter filantrópico, destinando arrecadação de alimentos para a E.E. 

Benedito Miguel Carlota, estabelecimento de ensino localizado na região de 

Caraguatatuba. 



 

 
 

Barranco Alto tem tradição histórica entre as 60 equipes, aproximadamente, do 

futebol amador de Caraguatatuba. 

O Vila da Quina, com 2 anos de fundação, vem de uma sequência de jogos com o 

alcance de resultados positivos com seu elenco de veteranos. 

Frente aos veteranos do Barranco Alto havia expectativa de vitória do Tubarão, mas 

o placar do jogo marcou, além de uma simples vitória, a exibição de um futebol 

competitivo e de objetividade em busca do gol no campo adversário. 

Foi uma partida muito disputada como era de se esperar considerando- se que 

Barranco Alto é realmente uma equipe de "peso" do futebol amador regional. 

 O vice-presidente presidente Nilson Júnior já estimou que o Vila da Quina é uma 

equipe "no caminho certo". 

Estar no "caminho certo" significa garra, determinação e amor à camisa do time. 

Foi o que demonstraram os artilheiros: 

Jé, Gabriel e Luiz autores dos três gols da vantagem numérica no placar 3 X 2 a 

favor de sua equipe. 

Vila da Quina... Futebol que me fascina!!! 

De acordo com informações da diretoria tendo como presidente Emerson Brito 

(Soliane) e como vice-presidente Nilson Junior, a grande expectativa do Vila da 

Quina vai além das quatro linhas para este ano. 

No futebol a meta estabelecida é disputar o campeonato da 2° divisão de Ubatuba 

e o Campeonato da Associação dos Clubes de Futebol com o time principal. 

Segundo William Rosa, técnico do time principal do Tubarão, contando com 

assessoria de Nilson Junior e Sandro, novos reforços estão chegando para compor 

a equipe, principalmente, nos jogos oficiais deste ano. 

Willian Rosa: " O Vila é um time que veio pra ficar e pretende fazer bonito com suas 

atuações no futebol amador do Litoral Norte". 

Fora das quatro linhas, a expectativa é a conquista de um campo de futebol 

amador da região sul de Ubatuba, visando ampliar e, além da praça esportiva, 

construir espaços de modo que possam ser utilizados para cursos 

profissionalizantes gratuitos para a comunidade. 

Recentemente, o vice-presidente presidente Nilson Júnior, em breve entrevista ao 

blog CaraguaSports citou o trabalho sócio-esportivo a ser desenvolvido pelo Vila da 

Quina. 

Nilson Júnior: 

"A ideia é promover diversos cursos profissionalizantes de modo gratuito para toda 

a nossa comunidade sul de Ubatuba". 
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ADIADO: Caraguatatuba recebe espetáculo teatral inspirado em crime 

bárbaro da década de 70 

Peça do grupo bauruense “Protótipo Tópico” foi adiado, por motivos de saúde, para 

o dia 26 de maio no teatro Mário Covas. 

 

O espetáculo “Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está”, que seria 

apresentado nesta quinta-feira (19/5), em Caraguatatuba, foi adiado para o dia 26 

de maio, às 20h. A peça também seria apresentada na sexta-feira (20/5), em 

Ubatuba, mas será transferida para uma nova data, a ser definida e informada 

posteriormente. 

A peça revisita através de um olhar poético lembranças e cicatrizes de um crime 

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

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

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

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

Criado em 2019, o documentário cênico do grupo bauruense “Protótipo Tópico”, 

questiona todas as possibilidades que esta criança poderia ter vivido. Com direção 

de Marcelo Soler, da Cia. Teatro Documentário (São Paulo) e preparação de atores 

de Georgette Fadel, o grupo também traz uma inquietante leitura da morte de Mara 

Lúcia que leva o público a se questionar sobre qual é o espaço, concreto e 

subjetivo, que a barbárie nos leva. 

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

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



 

 
 

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

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

A entrada é gratuita e tem classificação indicativa de 16 anos. 

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

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

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

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

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

participantes. 

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

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

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

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

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

Em Caraguatatuba, a oficina será realizada na quinta-feira (26/5), às 15h, no Salão 

Inferior do Teatro Mário Covas. Já em Ubatuba, a oficina seria na sexta-feira (20/5), 

mas foi adiada. As inscrições podem ser feitas no local do evento, com limite de 25 

pessoas. 

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

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

presenciadas por eles em suas rotinas de trabalho. 

Brutalidade em cena: sutilezas de uma vida interrompida   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tão precocemente. 



 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visando um refinamento poético e a ampliação das possibilidades artísticas, 

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

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

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

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

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

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

engajados na sua criação. 

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

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

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

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

Grupo Protótipo Tópico | Oficina | 60 minutos 

CARAGUATATUBA 

Data: Quinta-feira (26 de maio) 

Horário: 15 horas 

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

Entrada: gratuita 

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

Serviço: “Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está” 

Grupo Protótipo Tópico | Teatro Documentário | 60 minutos |Classificação 14 anos 

CARAGUATATUBA 

Data: Quinta-feira (26 de maio) 

Horário: 20 horas 

Local: Teatro Mário Covas, na Avenida Goiás, 187 – Indaiá 



 

 
 

Entrada: gratuita 

Ingressos: Os ingressos podem ser retirados uma hora antes do espetáculo no 

Teatro. 

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

Teaser: www.youtube.com/watch?v=Kgkp7Geu_yI 

Realização 

O projeto “Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está” tem a realização 

do grupo Protótipo Tópico e da Sociedade Amigos da Cultura, por meio do Programa 

de Ação Cultural (ProAC Editais) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 

Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria de Cultura de Caraguatatuba, 

com apoio do Teatro Municipal de Caraguatatuba e Secretaria de Cultura de 

Ubatuba, com apoio do Teatro Municipal de Ubatuba. 

Sinopse do espetáculo 

A morte brutal de uma menina de nove anos, Mara Lúcia, em 1970 na cidade de 

Bauru é o gatilho para uma sequência de cenas poético-documentais que buscam 

tentar entender a brutalidade de ontem que persiste no hoje. As lembranças de 

uma amiga de Mara, fragmentos do texto Memórias do Subsolo de F. Dostoiévski, 

reportagens sobre o fato e o próprio assombro dos artistas envolvidos se misturam 

na construção em cena de uma memória fabricada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kgkp7Geu_yI
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FUNDACC: CARAGUATATUBA ESTÁ COM UMA AGENDA RECHEADA DE 

ATIVIDADES 

 

Neste fim de semana, a Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba está com uma agenda recheada de atividades, com apresentação 

teatral, roda de conversa e exposição gratuita. 

A programação começa nesta sexta-feira (20), às 14h, com a Roda de Conversa: O 

Poder dos Museus, na videoteca Lúcio Braun, localizada junto ao MACC – Museu 

de Arte e Cultura de Caraguatatuba. 

Alusivo à 20ª Semana Nacional de Museus, o evento contará com a participação da 

museóloga Diná Jobst; Luzia Prado, historiadora e técnica em arquivos Municipais 

na Prefeitura de Caraguatatuba/ Secretaria de Administração do Arquivo 

Administrativo José Lúcio de Alcântara; e o museógrafo Gilson Alcântara, todos 

profissionais responsáveis pela implantação do MACC. A mediação do encontro 

ficará por conta da historiadora do Arquivo Municipal Arino Sant’Ana de Barros, 

Arquivo Geral da Fundacc e diretora interina do MACC, Denise Lemes. 

O credenciamento para a participação será realizado gratuitamente no dia do 

evento, das 13h30 às 14h. 

Ainda na sexta-feira, às 21h, o TMC – Teatro Mario Covas recebe o espetáculo 

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

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

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

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

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

Covas, uma hora antes do início da sessão. 

Quem estiver pelo Centro de Caraguatatuba poderá visitar gratuitamente a 

exposição ‘Percurso’, do grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas, em exibição no MACC. 



 

 
 

A visitação é gratuita e pode ser feita de terça a sexta, das 10h às 17h, e aos 

sábados, das 12h às 17h. 

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

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

cerâmica na cidade de Caraguatatuba. 

Serviço 

 Roda de Conversa: 20ª Semana Nacional de Museus 

Data: 20 de maio (sexta-feira) 

Horário: 14h às 17h 

Credenciamento: 13h30 às 14h 

Evento Gratuito 

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

Braun) 

Mais informações: (12) 3883-9980 

 Espetáculo ‘Maria Thereza e Dener’ 

Data: 20 de maio (sexta-feira) 

Horário: 21h 

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

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

antes do início da sessão. 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 

 Exposição ‘Percurso’ – Grupo Ubuntu 

Visitação: de terça a sexta – das 10h às 17h | sábados – 12h às 17h 

Entrada Gratuita 

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