
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta e Sexta-Feira, 26 e 27 de Maio de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Missa e homenagens aos 70 anos da casa de Saúde Stella Maris 

 

Caraguatatuba 

Em Caraguatatuba: ‘Minha família sem Dengue’ inicia em 4 de junho 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguá registra apenas 26% das crianças vacinadas contra o sarampo 

 

Caraguatatuba 

Comerciantes protestam contra mudança no trânsito no trecho da Santa Casa; 

teste termina nesta quinta, informa prefeitura 

 

Caraguatatuba 

2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba abre inscrições para 600 

vagas em 6 de junho 

 

Caraguatatuba 

Com decisão favorável da Justiça, Prefeitura notifica Praiamar para encerrar 

atividades no dia 31 deste mês 

 

Caraguatatuba 

Cerimônia 'Barcos ao Mar' marca fim do Defeso do Camarão e homenageia o 

pescador Luiz Antônio de Assis neste domingo 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

MP consegue reembolso a candidatos de concurso cancelado em Caraguatatuba 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

STJ determina que Praiamar deixe de prestar o serviço de transporte público em 

Caraguatatuba 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/missa-e-homenagens-aos-70-anos-da-casa-de-saude-stella-maris/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/projeto-de-caraguatatuba-minha-familia-sem-dengue-inicia-em-4-de-junho/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19763/caragua-registra-apenas-26%25-das-criancas-vacinadas-contra-o-sarampo
https://radarlitoral.com.br/noticias/19765/comerciantes-protestam-contra-mudanca-no-transito-no-trecho-da-santa-casa;-teste-termina-nesta-quinta-informa-prefeitura
https://radarlitoral.com.br/noticias/19765/comerciantes-protestam-contra-mudanca-no-transito-no-trecho-da-santa-casa;-teste-termina-nesta-quinta-informa-prefeitura
https://radarlitoral.com.br/noticias/19767/2%EF%BF%BD-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-600-vagas-em-6-de-junho
https://radarlitoral.com.br/noticias/19767/2%EF%BF%BD-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-600-vagas-em-6-de-junho
https://radarlitoral.com.br/noticias/19768/com-decisao-favoravel-da-justica-prefeitura-notifica-praiamar-para-encerrar-atividades-no-dia-31-deste-mes
https://radarlitoral.com.br/noticias/19768/com-decisao-favoravel-da-justica-prefeitura-notifica-praiamar-para-encerrar-atividades-no-dia-31-deste-mes
https://radarlitoral.com.br/noticias/19772/cerimonia-'barcos-ao-mar'-marca-fim-do-defeso-do-camarao-e-homenageia-o-pescador-luiz-antonio-de-assis-neste-domingo
https://radarlitoral.com.br/noticias/19772/cerimonia-'barcos-ao-mar'-marca-fim-do-defeso-do-camarao-e-homenageia-o-pescador-luiz-antonio-de-assis-neste-domingo
https://novaimprensa.com/2022/05/reembolso-concurso-cancelado.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/05/26/stj-determina-que-praiamar-deixe-de-prestar-o-servico-de-transporte-publico-em-caraguatatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/05/26/stj-determina-que-praiamar-deixe-de-prestar-o-servico-de-transporte-publico-em-caraguatatuba.ghtml


 

 
 

O Vale 

Caraguatatuba 

Uami de Caraguá receberá ambulatório exclusivo para transexuais e travestis em 

junho 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Praiamar deixa de operar na cidade a partir do dia 31, informa a Prefeitura de 

Caraguatatuba  

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Pescadores são multados em R$ 4 mil após usarem rede de pesca ilegal em 

Caraguatatuba (SP)  

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Minha Família Sem Dengue: CCZ de Caraguatatuba prepara agentes para o Dia D 

de Combate aos criadouros  

 

Caraguatatuba 

Cerimônia ‘Barcos ao Mar’ marca fim do Defeso do Camarão e homenageia o 

pescador Luiz Antônio de Assis  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba garante vitória na Justiça e empresa de ônibus é notificada para 

deixar o serviço  

 

Ilhabela Web 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba vence prêmio de inovação com projeto de monitoramento via 

satélite 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba intensifica fiscalização para limpeza de terrenos 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Praiamar é notificada para deixar o serviço 

 

012 News 

Caraguatatuba 

https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/uami-de-caragua-recebera-ambulatorio-exclusivo-para-transexuais-e-travestis-em-junho-1.217596
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/uami-de-caragua-recebera-ambulatorio-exclusivo-para-transexuais-e-travestis-em-junho-1.217596
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/praiamar-deixa-de-operar-na-cidade.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/praiamar-deixa-de-operar-na-cidade.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/pescadores-s-o-multados-em-r-4-mil-apos-usarem-rede-de-pesca-ilegal-em-caraguatatuba-sp-1.386283
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/pescadores-s-o-multados-em-r-4-mil-apos-usarem-rede-de-pesca-ilegal-em-caraguatatuba-sp-1.386283
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/26/minha-familia-sem-dengue-ccz-de-caraguatatuba-prepara-agentes-para-o-dia-d-de-combate-aos-criadouros/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/26/minha-familia-sem-dengue-ccz-de-caraguatatuba-prepara-agentes-para-o-dia-d-de-combate-aos-criadouros/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/26/cerimonia-barcos-ao-mar-marca-fim-do-defeso-do-camarao-e-homenageia-o-pescador-luiz-antonio-de-assis/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/26/cerimonia-barcos-ao-mar-marca-fim-do-defeso-do-camarao-e-homenageia-o-pescador-luiz-antonio-de-assis/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/26/caraguatatuba-garante-vitoria-na-justica-e-empresa-de-onibus-e-notificada-para-deixar-o-servico/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/26/caraguatatuba-garante-vitoria-na-justica-e-empresa-de-onibus-e-notificada-para-deixar-o-servico/
https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-vence-premio-de-inovacao-com-projeto-de-monitoramento-via-satelite/
https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-vence-premio-de-inovacao-com-projeto-de-monitoramento-via-satelite/
https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-intensifica-fiscalizacao-para-limpeza-de-terrenos/
https://www.caraguatv.com.br/2022/05/26/praiamar-e-notificada-para-deixar-o-servico/


 

 
 

Empresa de ônibus de Caraguá terá cinco dias para deixar de operar o sistema 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Sorteios definem grupos do Campeonato de Futebol Master 50 anos de 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba abre inscrições para 600 

vagas em 6 de junho 

 

Caraguatatuba 

Minha Família Sem Dengue: CCZ de Caraguatatuba prepara agentes para o Dia D 

de Combate aos criadouros  

 

Caraguatatuba 

Agenda Cultural tem programação recheada para este fim de semana  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem 45% do público alvo imunizado contra gripe e campanha 

encerra em 3 de junho  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba retoma projeto Viola na Praça nesta sexta-feira  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba remove cerca improvisada e recupera área pública 

invadida no Rio do Ouro  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes em junho  

 

Caraguatatuba 

Audiências da PPP da limpeza urbana de Caraguatatuba terminam nesta sexta-feira 

no Indaiá  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba garante vitória na Justiça e empresa de ônibus é 

notificada para deixar o serviço  

 

Caraguatatuba 

Professora da rede municipal é premiada em seminário de Boas Práticas 

https://www.012news.com.br/empresa-de-onibus-de-caragua-tera-cinco-dias-para-deixar-de-operar-o-sistema/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/sorteios-definem-grupos-do-campeonato-de-futebol-master-50-anos-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/sorteios-definem-grupos-do-campeonato-de-futebol-master-50-anos-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-600-vagas-em-6-de-junho/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-600-vagas-em-6-de-junho/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/minha-familia-sem-dengue-ccz-de-caraguatatuba-prepara-agentes-para-o-dia-d-de-combate-aos-criadouros/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/minha-familia-sem-dengue-ccz-de-caraguatatuba-prepara-agentes-para-o-dia-d-de-combate-aos-criadouros/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/agenda-cultural-tem-programacao-recheada-para-este-fim-de-semana/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/caraguatatuba-tem-45-do-publico-alvo-imunizado-contra-gripe-e-campanha-encerra-em-3-de-junho/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/caraguatatuba-tem-45-do-publico-alvo-imunizado-contra-gripe-e-campanha-encerra-em-3-de-junho/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/caraguatatuba-retoma-projeto-viola-na-praca-nesta-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/prefeitura-de-caraguatatuba-remove-cerca-improvisada-e-recupera-area-publica-invadida-no-rio-do-ouro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/prefeitura-de-caraguatatuba-remove-cerca-improvisada-e-recupera-area-publica-invadida-no-rio-do-ouro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/caraguatatuba-recebe-forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-em-junho/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/audiencias-da-ppp-da-limpeza-urbana-de-caraguatatuba-terminam-nesta-sexta-feira-no-indaia/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/audiencias-da-ppp-da-limpeza-urbana-de-caraguatatuba-terminam-nesta-sexta-feira-no-indaia/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/prefeitura-de-caraguatatuba-garante-vitoria-na-justica-e-empresa-de-onibus-e-notificada-para-deixar-o-servico/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/prefeitura-de-caraguatatuba-garante-vitoria-na-justica-e-empresa-de-onibus-e-notificada-para-deixar-o-servico/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/professora-da-rede-municipal-e-premiada-em-seminario-de-boas-praticas-educativas/


 

 
 

educativas  

 

Caraguatatuba 

Cerimônia ‘Barcos ao Mar’ marca fim do Defeso do Camarão e homenageia o 

pescador Luiz Antônio de Assis  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba garante vitória na Justiça e empresa de ônibus é 

notificada para deixar o serviço 

 

Caraguatatuba 

Cerimônia ‘Barcos ao Mar’ marca fim do Defeso do Camarão e homenageia o 

pescador Luiz Antônio de Assis 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba assina ordem de serviço para início das obras de 

revitalização da ciclovia na SP-55 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Sorteios definem grupos do Campeonato de Futebol Master 50 anos de 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba abre inscrições para 600 

vagas em 6 de junho 

 

Caraguatatuba 

Minha Família Sem Dengue: CCZ de Caraguatatuba prepara agentes para o Dia D 

de Combate aos criadouros 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem 45% do público alvo imunizado contra gripe e campanha 

encerra em 3 de junho 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba vence prêmio de inovação com projeto de monitoramento via 

satélite 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura divulga lista de estabelecimentos inscritos para o 17º Caraguá A Gosto 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/cerimonia-barcos-ao-mar-marca-fim-do-defeso-do-camarao-e-homenageia-o-pescador-luiz-antonio-de-assis/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/26/cerimonia-barcos-ao-mar-marca-fim-do-defeso-do-camarao-e-homenageia-o-pescador-luiz-antonio-de-assis/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-garante-vitoria-na-justica-e-empresa-de-onibus-e-notificada-para-deixar-o-servico/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-garante-vitoria-na-justica-e-empresa-de-onibus-e-notificada-para-deixar-o-servico/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/cerimonia-barcos-ao-mar-marca-fim-do-defeso-do-camarao-e-homenageia-o-pescador-luiz-antonio-de-assis/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/cerimonia-barcos-ao-mar-marca-fim-do-defeso-do-camarao-e-homenageia-o-pescador-luiz-antonio-de-assis/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeito-de-caraguatatuba-assina-ordem-de-servico-para-inicio-das-obras-de-revitalizacao-da-ciclovia-na-sp-55/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeito-de-caraguatatuba-assina-ordem-de-servico-para-inicio-das-obras-de-revitalizacao-da-ciclovia-na-sp-55/
https://falacaragua.com.br/2022/05/sorteios-definem-grupos-do-campeonato-de-futebol-master-50-anos-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/sorteios-definem-grupos-do-campeonato-de-futebol-master-50-anos-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-600-vagas-em-6-de-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/05/2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-600-vagas-em-6-de-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/05/minha-familia-sem-dengue-ccz-de-caraguatatuba-prepara-agentes-para-o-dia-d-de-combate-aos-criadouros/
https://falacaragua.com.br/2022/05/minha-familia-sem-dengue-ccz-de-caraguatatuba-prepara-agentes-para-o-dia-d-de-combate-aos-criadouros/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-tem-45-do-publico-alvo-imunizado-contra-gripe-e-campanha-encerra-em-3-de-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-tem-45-do-publico-alvo-imunizado-contra-gripe-e-campanha-encerra-em-3-de-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-vence-premio-de-inovacao-com-projeto-de-monitoramento-via-satelite-2/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-vence-premio-de-inovacao-com-projeto-de-monitoramento-via-satelite-2/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-divulga-lista-de-estabelecimentos-inscritos-para-o-17o-caragua-a-gosto/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba recebe jovem surfista destaque em campeonatos 

nacionais de longboard 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba retoma projeto Viola na Praça nesta sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba remove cerca improvisada e recupera área pública 

invadida no Rio do Ouro 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes em junho 

 

Caraguatatuba 

Audiências da PPP da limpeza urbana de Caraguatatuba terminam nesta sexta-feira 

no Indaiá 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba garante vitória na Justiça e empresa de ônibus é 

notificada para deixar o serviço 

 

Caraguatatuba 

Cerimônia ‘Barcos ao Mar’ marca fim do Defeso do Camarão e homenageia o 

pescador Luiz Antônio de Assis 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

CDP de Caraguatatuba abraça o teatro como ferramenta para reintegração social 

de presos  

 

Caraguatatuba 

2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba abre inscrições para 600 

vagas em 6 de junho  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba retoma projeto Viola na Praça nesta sexta-feira  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba garante vitória na Justiça e empresa de ônibus é 

notificada para deixar o serviço  

 

https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeito-de-caraguatatuba-recebe-jovem-surfista-destaque-em-campeonatos-nacionais-de-longboard/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeito-de-caraguatatuba-recebe-jovem-surfista-destaque-em-campeonatos-nacionais-de-longboard/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-retoma-projeto-viola-na-praca-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-remove-cerca-improvisada-e-recupera-area-publica-invadida-no-rio-do-ouro/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-remove-cerca-improvisada-e-recupera-area-publica-invadida-no-rio-do-ouro/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-recebe-forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-em-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/05/audiencias-da-ppp-da-limpeza-urbana-de-caraguatatuba-terminam-nesta-sexta-feira-no-indaia/
https://falacaragua.com.br/2022/05/audiencias-da-ppp-da-limpeza-urbana-de-caraguatatuba-terminam-nesta-sexta-feira-no-indaia/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-garante-vitoria-na-justica-e-empresa-de-onibus-e-notificada-para-deixar-o-servico/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-garante-vitoria-na-justica-e-empresa-de-onibus-e-notificada-para-deixar-o-servico/
https://falacaragua.com.br/2022/05/cerimonia-barcos-ao-mar-marca-fim-do-defeso-do-camarao-e-homenageia-o-pescador-luiz-antonio-de-assis/
https://falacaragua.com.br/2022/05/cerimonia-barcos-ao-mar-marca-fim-do-defeso-do-camarao-e-homenageia-o-pescador-luiz-antonio-de-assis/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/26/cdp-de-caraguatatuba-abraca-o-teatro-como-ferramenta-para-reintegracao-social-de-presos/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/26/cdp-de-caraguatatuba-abraca-o-teatro-como-ferramenta-para-reintegracao-social-de-presos/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/26/2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-600-vagas-em-6-de-junho/
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Missa e homenagens aos 70 anos da casa de Saúde Stella Maris 

 

Casa de Saúde Stella Maris, de Caraguatatuba, completa 70 anos com missa e 

homenagem a médicos e colaboradores 

O aniversário de 70 anos da Casa de Saúde Stella Maris, de Caraguatatuba, foi 

celebrado com uma missa em Ação de Graças e homenagens aos Pratas da Casa, 

médicos e colaboradores mais antigos da Instituição. 

A primeira bebê nascida no Hospital, Dona Maria Auxiliadora Alves de Godoi, e o Dr. 

Keiiti Nakamura, representando todos os médicos que já atuaram na Casa de 

Saúde Stella Maris, também foram homenageados. 

A missa contou com a presença do Dr. Gustavo Boher, Secretário de Saúde de 

Caraguatatuba e Dercy Andolfo, Secretária Adjunta de Saúde e equipe; Amauri 

Toledo, Secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Idoso; os vereadores 

Oswaldo Pimenta de Mello Neto (China), Antônio Carlos Junior e Baduca Filho; 

Madre Vilma Marlene, Superiora Geral da Congregação das Pequenas Missionárias 

de Maria Imaculada; Irmã Sandra Pedrinha Zanotto, Vigária Geral; Ir. Silvia Helena 

de Souza, Ir. Adriana Torquato e Ir. Ivonete Ribeiro do Amaral, do Conselho Geral da 

Congregação; Euler de Paula Baumgratz, Diretor Executivo do Instituto das 



 

 
 

Pequenas Missionárias de Maria Imaculada; Ir. Neusa Sudário, Diretora Geral da 

Casa de Saúde Stella Maris; Tatiane Santos, Diretora Administrativa da Casa de 

Saúde Stella Maris; representantes dos deputados federais Eduardo Cury e Marco 

Bertaiolli, além de médicos, religiosas, colaboradores e convidados. 

“Queremos expressar nossa gratidão àqueles que Deus colocou em nosso caminho 

para a realização da sua obra, em especial à Madre Maria Teresa de Jesus 

Eucarístico e Padre Américo Virgílio Endrizzi, que movidos pelo espírito e ideal de 

cuidar dos doentes, tornaram realidade o sonho caiçara de se construir um 

hospital”, disse a Irmã Renata Ramos. 

Ao final do evento, os Pratas da Casa foram homenageados com placas e troféus.  

Foram eles: Dr. Márcio Rios de Medeiros (46 anos de Stella Maris), Dr. Luiz 

Armando Benassi Bortoliero (45 anos), Dr. Antônio Carlos Zampa (41 anos), Dr. 

Kellerman Lopes da Rocha (41 anos), Dr. Mauro Pereira Noronha (39 anos), Dra. 

Lilian Maria dos Santos Silva (37 anos), Dr. Henrique Leoni Dornas (34 anos), Dr. 

Marcelo Ugatti de Souza (31 anos), Maria Lúcia Reis – supervisora de enfermagem, 

(34 anos), Mariluci Ramalho Moreira, técnica de enfermagem, (29 anos) e Rosania 

das Neves Rocha, auxiliar de serviços gerais (26 anos). 

O médico Keiiti Nakumura foi homenageado, representando todos os profissionais 

que já atuaram na Casa de Saúde Stella Maris, e Dona Maria Auxiliadora Alves de 

Godoi, primeiro bebê nascido no hospital, também foi homenageada, assim como 

religiosas, colaboradores e o poder público. 
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Em Caraguatatuba: ‘Minha família sem Dengue’ inicia em 4 de junho 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba realizou na manhã 

desta quinta-feira (26), treinamento com 30 agentes de zoonoses para reforçar os 

cuidados com o inseticida do controle da dengue. 

A orientação foi realizada pelo engenheiro agrônomo e gerente da Clarke Brasil, 

José Teodoro da Cunha, que reforçou os cuidados com o uso do produto, 

principalmente com a quantidade correta e fatores ambientais. Ele ainda explicou 

que a nebulização é a última ferramenta utilizada no controle do mosquito e deve 

ser feita com técnica, aliada com treinamento, conhecimento e prática. 

Este treinamento é preparatório para iniciar o programa ‘Minha Família Sem 

Dengue’ deste ano, que terá a primeira ação no dia 4 de junho (sábado), promovida 

pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, com apoio de 

todas as secretarias. 

Das 8h às 14h, o Dia D de Combate à Dengue mobilizará aproximadamente 500 

pessoas que percorrerão a região sul com ações de bota-fora, visita aos imóveis 

para vistoria e retirada de possíveis criadouros. Estima-se que 20 mil casas sejam 

visitadas. 



 

 
 

O principal objetivo da ação é fazer com que a população contribua para o controle 

e redução do número de casos de dengue, principalmente após o resultado da 

última Avaliação de Densidade Larvária (ADL), realizada em abril. 

O índice obtido foi de 4% para média do município, considerado inédito na cidade, 

colocando Caraguatatuba em situação de risco para epidemia. A atenção vai para 

região sul que registrou taxa de 8,4%. 

O trabalho contará com 20 equipes e em cada grupo terá um agente comunitário 

de saúde e um agente de zoonoses, além de voluntários de diversas secretarias 

que contribuirão para os trabalhos. Serão visitados os bairros Jardim Britânia, 

Pontal Santamarina, Golfinhos, Morro do Algodão, Travessão, Barranco Alto, 

Perequê-Mirim, Porto Novo e Praia das Palmeiras. 

Os agentes estarão identificados com coletes e crachás. Durante a ação também 

ocorrerá distribuição de panfletos e orientação casa a casa sobre a importância da 

eliminação de criadouros do mosquito. 

A Prefeitura conta com o apoio da população para receber as equipes, acompanhar 

a vistoria e retirar qualquer material que possa acumular água e criadouros do 

mosquito da dengue. Neste dia, está autorizado descartar nas calçadas itens 

inservíveis que sejam possíveis criadouros para recolhimento da Secretaria de 

Serviços Públicos (Sesep). 

Casos: Até o momento, a cidade registrou 106 casos positivos, ultrapassando todo 

ano de 2021, com 72 casos. 
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Caraguá registra apenas 26% das crianças vacinadas contra o 

sarampo 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba tem como meta imunizar 8.096 crianças de seis 

meses a cinco anos de idade contra o sarampo, mas até agora, aproximadamente 

2.150 foram imunizadas, o que representa apenas 26% do público alvo. Segundo a 

Secretaria de Saúde, há uma preocupação já que a campanha encerra no dia 3 de 

junho e a meta não chegou a 90% como esperado. 

A imunização é importante porque interrompe a circulação do vírus e reduz 

complicações e o número de óbitos pela doença. No Sistema Único de Saúde 

(SUS), a vacina que protege contra o sarampo é a tríplice viral, que também previne 

contra a caxumba e a rubéola.  

Profissionais da saúde também devem se imunizar até completar as duas doses 

necessárias. Até agora, apenas 137 doses foram aplicadas, representando 3,10% 

do público alvo. 

O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser 

fatal. Sua transmissão ocorre quando a pessoa doente tosse, fala, espirra ou 

respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela 

vacina. Os principais sintomas são: febre acompanhada de tosse; irritação nos 

olhos; nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso. 



 

 
 

Em três a cinco dias, podem aparecer outros sinais e sintomas, como manchas 

vermelhas no rosto e atrás das orelhas que, em seguida, se espalham pelo corpo. 

Após o aparecimento das manchas, a persistência da febre é um sinal de alerta e 

pode indicar gravidade, principalmente em crianças menores de cinco anos de 

idade. 

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. 
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Comerciantes protestam contra mudança no trânsito no trecho da 

Santa Casa; teste termina nesta quinta, informa prefeitura 

 

Comerciantes da Avenida Miguel Varlez, no Centro de Caraguatatuba, realizam às 

8h30 desta quinta-feira (26/5) um protesto contra a mudança no trânsito no trecho 

em frente à Santa Casa. A alteração no tráfego começou na segunda-feira, de 

acordo com a prefeitura, uma fase de testes prevista para terminar nesta quinta. 

A alteração, segundo os comerciantes, prejudicou o movimento nos 

estabelecimentos, já que os veículos deixaram de passar pelo local na chegada à 

cidade. O Radar Litoral entrou em contato com a Prefeitura de Caraguatatuba nesta 

quinta após o protesto.  

Em nota, a prefeitura informou que "a Secretaria de Mobilidade Urbana encerrará 

nesta quinta-feira (26), o teste de mudança de sentido na Avenida Miguel Varlez, no 

trecho que compreende a Casa de Saúde Stella Maris, conforme prazo 

estabelecido anteriormente. Reforça ainda que a mudança tratou-se de um teste 

para avaliar e estudar a viabilidade de uma melhora no fluxo de veículos que 

passam pela região". Uma reunião deverá ser realizada entre representantes da 

prefeitura e comerciantes. 
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2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba abre 

inscrições para 600 vagas em 6 de junho 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes, promove no dia 

25 de junho (sábado), a 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba. 

Desta vez, a largada será as 17h30, na Praia do Indaiá, próximo à Pista de 

Bicicross. O trajeto também será diferente em comparação com a 2ª etapa, com 

chegada no Mirante Por do Som (entrada da Praia da Pedra da Freira). 

As inscrições começam no dia 6 e vão até o dia 22 de junho no Fundo Social de 

Solidariedade de Caraguatatuba. Serão disponibilizadas pela Secretaria de 

Esportes e Recreação 600 vagas para os corredores. Para a realização da inscrição 

é necessário à doação de um pacote de 500g de café em pó. Além disso, o 

interessado deve estar munido de um documento com foto. 

Os atletas receberão, sem custo, a camiseta do evento, kit do corredor contendo 

chip e numeração, além de frutas e isotônicos entregues após a corrida. 

“Como temos expectativa de realizar novas etapas das corridas, queremos sempre 

inovar e trazer novos trajetos. Nosso objetivo é estimular novos atletas e também 

aqueles que já correram nas outras etapas em participar das próximas”, diz 

Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação. 

Serviço 



 

 
 

2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba 

Data: 25 de junho (sábado) 

Horário: 17h30 

Local: Praia do Indaiá, próximo a Pista de Bicicross 

Inscrições: Um pacote de 500g de café em pó 

Data: De 6 a 22 de junho 

Local: Fundo Social de Solidariedade 

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro, Caraguatatuba 

Horário: 9h às 16h 
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Com decisão favorável da Justiça, Prefeitura notifica Praiamar para 

encerrar atividades no dia 31 deste mês 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba notificou nesta quinta-feira (26) a empresa de 

ônibus da cidade que, após derrota judicial, tem cinco dias para deixar de operar o 

sistema. O município garante que os usuários não serão prejudicados. 

A decisão proferida na SLS 3071/SP, pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº. 1572/2021, ratificando 

sobre a Caducidade do Contrato de Concessão nº. 73/07, firmado entre o 

município de Caraguatatuba e a Praiamar Transportes. 

A decisão do STJ foi unânime e suspende a liminar concedida à empresa na Justiça 

local e mantida no Tribunal de Justiça do Estado. Em seu voto, o desembargador 

Humberto Martins, relator do processo, afirma que a manutenção da liminar "causa 

lesão à ordem pública administrativa, na medida em que, de forma provisória, 

interfere na administração da política pública da população local, inclusive pelo 

viés da segurança".  Por isso, decidiu pela sua suspensão. 

Com isso, a atual empresa opera na cidade até às 23h59 do dia 31 de maio. 

Segundo a Prefeitura, "o objetivo do município é oferecer um serviço de qualidade 

para o usuário do transporte público coletivo, o que se tornou completamente 

inviável com a atual empresa prestadora do serviço". 



 

 
 

Além disso, a Prefeitura de Caraguatatuba vai ouvir a população sobre as melhorias 

que precisam ser feitas, através das Audiências Públicas marcadas para os dias 1, 

2 e 3 de junho, nas três regiões da cidade. 

“No período da intervenção, no ano passado, foi constatado que é possível oferecer 

um serviço de qualidade para o munícipe. Mas esta empresa se negou a qualquer 

melhoria, por isso entramos com o pedido de caducidade do contrato. Esta nova 

vitória judicial mostra que precisamos mudar isso e agora é o que faremos”, 

explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti. 

Audiências 

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 1º 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Cerimônia 'Barcos ao Mar' marca fim do Defeso do Camarão e 

homenageia o pescador Luiz Antônio de Assis neste domingo 

 

A 23ª edição da tradicional cerimônia 'Barcos ao Mar', que marca o fim do Defeso 

do Camarão, será realizada neste domingo (29), a partir das 10h, no Entreposto de 

Pesca do Camaroeiro, no Centro de Caraguatatuba. 

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 crustáceo. 

A cerimônia é realizada pela Prefeitura, por meio da Fundacc – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba, e é considerada o pontapé inicial para o 

Festival do Camarão, que será realizado de 15 a 24 de julho na Praça da Cultura, 

no Centro da cidade. 

Procissão 

Os pescadores participam da procissão terrestre, onde os fiéis carregam o andor 

com as imagens de São Pedro Pescador e de Nossa Senhora dos Navegantes, após 

serem abençoados pelo padre Cláudio Rodrigues da Silva, pároco da Igreja Santa 

Terezinha. 

Acompanhados pela Banda Municipal Carlos Gomes durante o cortejo a pé, eles 

seguem para os barcos enfeitados, saindo da praia do Camaroeiro em procissão 

marítima, passando pela Prainha e Martin de Sá. 



 

 
 

Homenagem 

Durante a cerimônia 'Barcos ao Mar' também será homenageado o pescador Luiz 

Antônio de Assis. 

Luiz Antônio de Assis, 55, nasceu em 15 de janeiro de 1967, na cidade de São José 

dos Campos, no interior do Estado de São Paulo.  Filho de João de Assis e Maria 

Ione de Siqueira, mudou-se para Caraguatatuba quando ainda era bebê. 

Luiz Antônio tem um irmão: Ivens Roberto de Assis e uma irmã adotiva: Maria Lucia 

Fernandes de Miranda, também moradores de Caraguatatuba. 

Criado no bairro do Ipiranga, próximo à praia do Camaroeiro, Luiz Antônio 

considera-se um caiçara nato, tendo vivido toda sua vida em Caraguatatuba, 

próximo ao mar. Ele conta que, seu avô trabalhava como contador na cidade de 

São José dos Campos e que possuía uma casa de veraneio na cidade, e que após 

seu pai, João, formar-se também em contabilidade, a família decidiu vir morar no 

Litoral Norte, onde, mais tarde, seu pai montou um escritório, localizado na Rua 

Anchieta, no Centro de Caraguá. 

O jovem Luiz Antônio teve diversos empregos, inclusive em uma fábrica de blocos. 

Ele conta que seu pai queria que ele desse continuidade ao ofício de contador, 

como seu avô e ele fizeram. Mas para ele, passar o dia mexendo com papéis 

dentro de um escritório não era nada atrativo. "Aquilo ali não era viver, era ficar 

preso em um lugar que não era minha praia", recordou. 

E o amor pelo mar veio acompanhado do amor de sua vida, Edna do Espírito Santo 

de Assis, caiçara e filha de pescador. Luiz Antônio e Edna estão juntos, entre 

casamento e namoro, há 39 anos, sendo 36 anos de casados e três de namoro. 

Juntos tiveram dois filhos, Diogo Roberto e Luan Ricardo de Assis. 

Luiz Antônio conta que ele e Edna sempre moraram no mesmo bairro, tiveram 

vários amigos em comum e inclusive estudaram a quinta série juntos na Escola 

Estadual Alcides de Castro Galvão, no bairro Ipiranga. Tantas coincidências, mas 

somente foram realmente se conhecer anos depois através de amigos. 

Ele conta que desde sempre os amigos saiam para pescar de linhada, mas ele não 

gostava e não ia junto. Porém, o interesse pelo ofício surgiu após conhecer Edna e 

sua família, que viviam da pesca. 

No início, ele conta que não foi fácil. Disse que sofria muito, passava muito mal no 

barco e pensava seriamente em procurar outro emprego, mas aprendeu a trabalhar 

graças a um senhor, seu Sebastião Mendes de Souza, mais conhecido como Tião 

do Neno, que com muita paciência e boa vontade ensinou-lhe o ofício da pesca. 

Seu Tião Neno foi seu "alicerce" durante o início, pois era quem o motivava a seguir 

com o trabalho, ter paciência e não desistir. Lhe ensinou desde o básico, como ficar 

em pé em uma canoa, remar, conhecer o tipo de pescaria, até mesmo ver o tempo. 



 

 
 

Seu Tião do Neno foi o responsável por engrená-lo na pesca e por fazê-lo continuar, 

somando, hoje, 40 anos de profissão. 

"Foi tudo por causa desse senhor, ele me ensinou o jeito de trabalhar, de ser uma 

pessoa calma em relação a enjoos, porque eu falava que não queria mais. Isso 

levou cerca de dois anos até meu corpo chegar a se adaptar em relação ao mar", 

relembrou Luiz Antônio. 

Ao todo, trabalhou em cerca de 15 embarcações, de peixe e camarão. Destas, duas 

foram suas: 'Santa Maria' e 'Badejo'. Luiz Antônio conta que ambos os filhos já o 

acompanharam no trabalho, e que hoje, Luan, seu filho mais novo, tem seu próprio 

barco. 

Em 24 de junho de 2021, sofreu um acidente enquanto trabalhava com a pesca de 

arrasto, método de pesca que envolve puxar a rede de pesca atrás de um ou mais 

barcos. Durante o arrasto, que ele conta ser uma prática que exige muito esforço 

físico, acabou enroscando a mão na corda do tambor do guincho que o ajudava 

com a tarefa. 

Com dificuldade para conseguir levantar, Luiz Antônio agarrou-se no aparelho que 

ligava e desligava a máquina, e foi quando conseguiu apoio para se levantar e 

soltar a mão que estava presa, porém, com o corpo sendo arrastado para as 

engrenagens do guincho, por um reflexo, na tentativa de proteger a cabeça, levou o 

braço à frente. Para ele, sua mão havia alcançado o tambor do guincho, 

percebendo só depois que, de fato, tratava-se das engrenagens. 

Foram semanas de muita provação para ele e sua família. O ferimento exigia que 

diariamente ele fosse ao hospital para trocar os curativos. A primeira cirurgia foi 

feita, e somente quatro meses depois veio a segunda, que corrigiu o 

posicionamento de seu osso e permitiu que, mesmo sem a mão, pudesse recuperar 

os movimentos do pulso, após o religamento do tendão. 

Com fé e gratidão pela vida, Luiz Antônio continua em recuperação com a ajuda de 

seus familiares. Pai e esposo dedicado, segue sua vida com muita garra e 

determinação, esperançoso de que as novas gerações de caiçaras sejam mais 

conscientes e protejam o pedacinho do paraíso que temos chamado 

Caraguatatuba. 

Serviço 

Cerimônia 'Barcos ao Mar' 

Data: 29 de maio (domingo) 

Horário: 10h 

Local: Avenida Dr. Arthur Costa Filho, Centro (final da praia do Camaroeiro) 
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MP consegue reembolso a candidatos de concurso cancelado em 

Caraguatatuba 

 

A Promotoria de Justiça de Caraguatatuba conseguiu nesta terça-feira (24) que seja 

feito o reembolso das taxas dos candidatos do concurso da Câmara Municipal de 

Caraguatatuba cancelado em 2020. 

A Câmara anulou o contrato para realização do concurso público para cargos da 

instituição em cumprimento a determinação do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo (TCE-SP) que apontou violação à Lei Complementar nº 173/2020. Pelo 

texto, é proibida a realização de concurso público para cargos efetivos que não 

sejam decorrentes de vacância. 

Então, era de responsabilidade da empresa responsável, o Instituto de 

Desenvolvimento Educacional e Capacitação (Indec), ressarcir os candidatos que 

pagaram a taxa de inscrição do concurso cancelado. Os valores eram de R$ 55 e 

R$ 85, de acordo com os níveis de ensino e serão devolvidos corrigidos e com 

acréscimo de juros. O prazo para devolução das taxas é de 30 dias, contados a 

partir do trânsito em julgado da sentença. No entanto, em caso de 

descumprimento, será cobrada multa diária de R$ 500. 

 

 

 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/
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STJ determina que Praiamar deixe de prestar o serviço de transporte 

público em Caraguatatuba 

A empresa já foi notificada e tem até o dia 31 de maio, próxima terça-feira, para 

deixar de operar o sistema. 

 

Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça autorizou a Prefeitura de 

Caraguatatuba a suspender o contrato com a Praiamar, empresa responsável pelo 

transporte público na cidade.  

A empresa foi notificada e tem até o dia 31 de maio, próxima terça-feira, para 

deixar de operar o sistema.  

No ano passado, a administração municipal decretou o fim do contrato com a 

empresa e fez uma intervenção no transporte público da cidade, alegando 

irregularidades da Praiamar.  

A prefeitura acabou assumindo o serviço, mas a Praiamar conseguiu uma liminar 

na Justiça para voltar a operar o sistema.  

Com a votação unânime no STJ, o recurso da gestão municipal foi aceito "para 

evitar que sejam postas em risco a ordem e a economia públicas diante da 

constatação de diversas irregularidades na execução do contrato de prestação de 

serviço público”'.  

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/04/08/prefeitura-de-caraguatatuba-decreta-intervencao-e-assume-transporte-publico.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/04/08/prefeitura-de-caraguatatuba-decreta-intervencao-e-assume-transporte-publico.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/10/20/justica-impede-contratacao-de-nova-empresa-de-onibus-e-mantem-praiamar-com-operadora-em-caragua.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/10/20/justica-impede-contratacao-de-nova-empresa-de-onibus-e-mantem-praiamar-com-operadora-em-caragua.ghtml


 

 
 

Recentemente, a prefeitura e a empresa se envolveram em uma greve de 

motoristas que queriam reajuste de salários. Eles voltaram a trabalhar depois que a 

administração prometeu conceder o aumento de cerca de 12%, referente à 

inflação, a partir da chegada de uma nova empresa para operar o sistema de 

transporte.  

O contrato com a Praiamar terminaria oficialmente no dia 22 de junho. A prefeitura 

já começou o processo de licitação para contratar uma nova empresa e a empresa 

informou que vai recorrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/05/24/trabalhadores-encerram-greve-no-transporte-publico-e-onibus-voltam-a-circular-em-caraguatatuba-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/05/24/trabalhadores-encerram-greve-no-transporte-publico-e-onibus-voltam-a-circular-em-caraguatatuba-sp.ghtml
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Uami de Caraguá receberá ambulatório exclusivo para transexuais e 

travestis em junho 

Unidade contará com especializações em tratamento hormonal e 

acompanhamento psicológico para os pacientes 

 

A Uami (Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas) de Caraguatatuba 

receberá um ambulatório de tratamento hormonal e acompanhamento terapêutico 

exclusivo para pessoas transexuais e travestis a partir de junho deste ano. A 

unidade também será referência na administração de 'PrEP', medicamento 

utilizado na prevenção do vírus HIV. 

Na última sexta-feira (20), a deputada estadual Erica Malunguinho (PSOL) esteve 

no município do Litoral Norte e comemorou a pré-abertura do ambulatório, que será 

o primeiro a realizar tais tipos de terapia na região. Malunguinho é ativista cultural 

e a primeira deputada estadual trans eleita no país. 

Por meio de uma emenda parlamentar, o valor de R$ 87.653,00 foi encaminhado à 

estruturação dos equipamentos na cidade. A ação ocorreu em conjunto do gabinete 

da deputada estadual com Thífany Félix, presidente do Fórum LGBT do Litoral Norte 

e reconhecida ativista trans. 

Ambulatório 



 

 
 

O ambulatório, que iniciará suas atividades em junho, será administrado por 

Renato Portes e contará com palestras de apoio psicológico referentes aos 

procedimentos de saúde. 

"Todo projeto passa por uma luta de mais de oito anos. Os maiores desafios foram 

entender todas as minucias da instalação e fluxo dos processos na lida com esse 

público, ainda carente de um serviço básico de saúde focados nas suas 

necessidades. Trata-se de um passo essencial, inclusive, na formatação de um 

centro de referência para a região", disse Portes. 
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Praiamar deixa de operar na cidade a partir do dia 31, informa a 

Prefeitura de Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba notificou nesta quinta-feira, 26, a empresa de 

ônibus Praiamar Transportes, que a partir das 23h59 do dia 31 deste mês, a 

empresa deixará de prestar seus serviços no município. A Praiamar atua na cidade 

desde 2007. A prefeitura fará licitação para contração de uma nova empresa para 

operar o transporte coletivo no município. 

A prefeitura tenta desde 2020 retirar a empresa do transporte público, alegando 

queda na qualidade dos serviços prestados aos usuários. A empresa sempre 

recorreu à justiça, mas nesta quinta-feira(26), a prefeitura obteve decisão favorável 

no Superior Tribunal de Justiça. 

Com base na decisão judicial, a Prefeitura concedeu cinco dias para a Praiamar 

deixar de operar o transporte público. A decisão proferida pelo Órgão Especial do 

Superior Tribunal de Justiça, restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº. 

1572/2021, ratificando sobre a Caducidade do Contrato de Concessão firmado 

entre o município de Caraguatatuba e a Praiamar Transportes. 

Em nota, a prefeitura informou que o objetivo do município é oferecer um serviço 

de qualidade para o usuário do transporte público coletivo, o que se tornou 

completamente inviável com a atual empresa prestadora do serviço.  



 

 
 

Além disso, a Prefeitura de Caraguatatuba vai ouvir a população sobre as melhorias 

que precisam ser feitas, através das Audiências Públicas marcadas para os dias 1, 

2 e 3 de junho, nas três regiões da cidade.  

 

 

“No período da intervenção, no ano passado, foi constatado que é possível oferecer 

um serviço de qualidade para o munícipe. Mas esta empresa se negou a qualquer 

melhoria, por isso entramos com o pedido de caducidade do contrato. Esta nova 

vitória judicial mostra que precisamos mudar isso e agora é o que faremos”, 

explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel 

Giorgeti.  

A prefeitura não explicou como será feito o transporte público emergencial, a partir 

da saída da Praiamar Transportes e até a contratação de uma nova empresa. Tudo 

indica que a prefeitura já possui um contrato emergencial com outra empresa para 

substituir a Praiamar a partir do próximo dia 31.  

Encaminhamos pedido de informações à assessoria de imprensa da Praiamar 

Transportes sobre a decisão judicial. Assim que a empresa se manifestar 

anexaremos ao texto desta reportagem.  

Audiências 

Tudo indica, também, que a contratação, através de uma concorrência pública, 

deverá demorar pelo menos 90 dias. A prefeitura ainda irá realizar audiências 

públicas para ouvir a população sobre as melhorias que precisam ser feitas. As 

audiências estão previstas para os dias 1º, 02 e 03 de junho, nas três regiões da 

cidade. 

“No período da intervenção, no ano passado, foi constatado que é possível oferecer 

um serviço de qualidade para o munícipe. Mas esta empresa se negou a qualquer 

melhoria, por isso entramos com o pedido de caducidade do contrato. Esta nova 

vitória judicial mostra que precisamos mudar isso e agora é o que 

faremos”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, 

Marcel Giorgeti, em nota. 

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 1º de 

junho. 

 

 

 

 

 

mailto:licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br
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Pescadores são multados em R$ 4 mil após usarem rede de pesca 

ilegal em Caraguatatuba (SP) 

Polícia Ambiental presenciou o flagrante após patrulhamento pela região 

 

Pescadores de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, foram multados em 

R$ 4 mil após usarem uma rede pesca com tamanho superior ao permitido. 

A dupla foi abordada por policiais do 3º Batalhão de Polícia Ambiental no último 

final de semana. 

O flagrante foi realizado por integrantes do policiamento náutico ostensivo, da 

Companhia Marítima do batalhão, a CiaMar. 

Os policiais realizavam patrulhamento preventivo quando se depararam com uma 

embarcação ocupada por dois tripulantes durante atividade de pesca. 

Segundo a polícia, a dupla estava armando uma rede de emalhe, também do tipo 

feiticeira, com tamanho superior ao permitido pela legislação vigente. 

Com isso, os pescadores foram multados em R$ 4 mil. 
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Minha Família Sem Dengue: CCZ de Caraguatatuba prepara agentes 

para o Dia D de Combate aos criadouros 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba realizou na manhã 

desta quinta-feira (26), treinamento com 30 agentes de zoonoses para reforçar os 

cuidados com o inseticida do controle da dengue. 

A orientação foi realizada pelo engenheiro agrônomo e gerente da Clarke Brasil, 

José Teodoro da Cunha, que reforçou os cuidados com o uso do produto, 

principalmente com a quantidade correta e fatores ambientais. Ele ainda explicou 

que a nebulização é a última ferramenta utilizada no controle do mosquito e deve 

ser feita com técnica, aliada com treinamento, conhecimento e prática. 

Este treinamento é preparatório para iniciar o programa ‘Minha Família Sem 

Dengue’ deste ano, que terá a primeira ação no dia 4 de junho (sábado), promovida 

pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, com apoio de 

todas as secretarias. 

Das 8h às 14h, o Dia D de Combate à Dengue mobilizará aproximadamente 500 

pessoas que percorrerão a região sul com ações de bota-fora, visita aos imóveis 

para vistoria e retirada de possíveis criadouros. Estima-se que 20 mil casas sejam 

visitadas. 

O principal objetivo da ação é fazer com que a população contribua para o controle 

e redução do número de casos de dengue, principalmente após o resultado da 

última Avaliação de Densidade Larvária (ADL), realizada em abril. 



 

 
 

O índice obtido foi de 4% para média do município, considerado inédito na cidade, 

colocando Caraguatatuba em situação de risco para epidemia. A atenção vai para 

região sul que registrou taxa de 8,4%. 

O trabalho contará com 20 equipes e em cada grupo terá um agente comunitário 

de saúde e um agente de zoonoses, além de voluntários de diversas secretarias 

que contribuirão para os trabalhos. Serão visitados os bairros Jardim Britânia, 

Pontal Santamarina, Golfinhos, Morro do Algodão, Travessão, Barranco Alto, 

Perequê-Mirim, Porto Novo e Praia das Palmeiras. 

Os agentes estarão identificados com coletes e crachás. Durante a ação também 

ocorrerá distribuição de panfletos e orientação casa a casa sobre a importância da 

eliminação de criadouros do mosquito. 

A Prefeitura conta com o apoio da população para receber as equipes, acompanhar 

a vistoria e retirar qualquer material que possa acumular água e criadouros do 

mosquito da dengue. Neste dia, está autorizado descartar nas calçadas itens 

inservíveis que sejam possíveis criadouros para recolhimento da Secretaria de 

Serviços Públicos (Sesep). 

Casos 

Até o momento, a cidade registrou 106 casos positivos, ultrapassando todo ano de 

2021, com 72 casos. 
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Cerimônia ‘Barcos ao Mar’ marca fim do Defeso do Camarão e 

homenageia o pescador Luiz Antônio de Assis 

 

A 23ª edição da tradicional cerimônia ‘Barcos ao Mar’, que marca o fim do Defeso 

do Camarão, será realizada neste domingo (29), a partir das 10h, no Entreposto de 

Pesca do Camaroeiro, no Centro de Caraguatatuba. 

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 crustáceo. 

A cerimônia é realizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba, e é considerada o pontapé inicial para o 

Festival do Camarão, que será realizado de 15 a 24 de julho na Praça da Cultura, 

no Centro da cidade. 

Procissão 

Os pescadores participam da procissão terrestre, onde os fiéis carregam o andor 

com as imagens de São Pedro Pescador e de Nossa Senhora dos Navegantes, após 

serem abençoados pelo padre Cláudio Rodrigues da Silva, pároco da Igreja Santa 

Terezinha. 

Acompanhados pela Banda Municipal Carlos Gomes durante o cortejo a pé, eles 

seguem para os barcos enfeitados, saindo da praia do Camaroeiro em procissão 

marítima, passando pela Prainha e Martin de Sá. 



 

 
 

Homenagem 

Durante a cerimônia ‘Barcos ao Mar’ também será homenageado o pescador Luiz 

Antônio de Assis. 

Luiz Antônio de Assis, 55, nasceu em 15 de janeiro de 1967, na cidade de São José 

dos Campos, no interior do Estado de São Paulo.  Filho de João de Assis e Maria 

Ione de Siqueira, mudou-se para Caraguatatuba quando ainda era bebê. 

Luiz Antônio tem um irmão: Ivens Roberto de Assis e uma irmã adotiva: Maria Lucia 

Fernandes de Miranda, também moradores de Caraguatatuba. 

Criado no bairro do Ipiranga, próximo à praia do Camaroeiro, Luiz Antônio 

considera-se um caiçara nato, tendo vivido toda sua vida em Caraguatatuba, 

próximo ao mar. Ele conta que, seu avô trabalhava como contador na cidade de 

São José dos Campos e que possuía uma casa de veraneio na cidade, e que após 

seu pai, João, formar-se também em contabilidade, a família decidiu vir morar no 

Litoral Norte, onde, mais tarde, seu pai montou um escritório, localizado na Rua 

Anchieta, no Centro de Caraguá. 

O jovem Luiz Antônio teve diversos empregos, inclusive em uma fábrica de blocos. 

Ele conta que seu pai queria que ele desse continuidade ao ofício de contador, 

como seu avô e ele fizeram. Mas para ele, passar o dia mexendo com papéis 

dentro de um escritório não era nada atrativo. “Aquilo ali não era viver, era ficar 

preso em um lugar que não era minha praia”, recordou. 

E o amor pelo mar veio acompanhado do amor de sua vida, Edna do Espírito Santo 

de Assis, caiçara e filha de pescador. Luiz Antônio e Edna estão juntos, entre 

casamento e namoro, há 39 anos, sendo 36 anos de casados e três de namoro. 

Juntos tiveram dois filhos, Diogo Roberto e Luan Ricardo de Assis. 

Luiz Antônio conta que ele e Edna sempre moraram no mesmo bairro, tiveram 

vários amigos em comum e inclusive estudaram a quinta série juntos na Escola 

Estadual Alcides de Castro Galvão, no bairro Ipiranga. Tantas coincidências, mas 

somente foram realmente se conhecer anos depois através de amigos. 

Ele conta que desde sempre os amigos saiam para pescar de linhada, mas ele não 

gostava e não ia junto. Porém, o interesse pelo ofício surgiu após conhecer Edna e 

sua família, que viviam da pesca. 

No início, ele conta que não foi fácil. Disse que sofria muito, passava muito mal no 

barco e pensava seriamente em procurar outro emprego, mas aprendeu a trabalhar 

graças a um senhor, seu Sebastião Mendes de Souza, mais conhecido como Tião 

do Neno, que com muita paciência e boa vontade ensinou-lhe o ofício da pesca. 

Seu Tião Neno foi seu “alicerce” durante o início, pois era quem o motivava a seguir 

com o trabalho, ter paciência e não desistir. Lhe ensinou desde o básico, como ficar 

em pé em uma canoa, remar, conhecer o tipo de pescaria, até mesmo ver o tempo. 



 

 
 

Seu Tião do Neno foi o responsável por engrená-lo na pesca e por fazê-lo continuar, 

somando, hoje, 40 anos de profissão. 

“Foi tudo por causa desse senhor, ele me ensinou o jeito de trabalhar, de ser uma 

pessoa calma em relação a enjoos, porque eu falava que não queria mais. Isso 

levou cerca de dois anos até meu corpo chegar a se adaptar em relação ao mar”, 

relembrou Luiz Antônio. 

Ao todo, trabalhou em cerca de 15 embarcações, de peixe e camarão. Destas, duas 

foram suas: ‘Santa Maria’ e ‘Badejo’. Luiz Antônio conta que ambos os filhos já o 

acompanharam no trabalho, e que hoje, Luan, seu filho mais novo, tem seu próprio 

barco. 

Em 24 de junho de 2021, sofreu um acidente enquanto trabalhava com a pesca de 

arrasto, método de pesca que envolve puxar a rede de pesca atrás de um ou mais 

barcos. Durante o arrasto, que ele conta ser uma prática que exige muito esforço 

físico, acabou enroscando a mão na corda do tambor do guincho que o ajudava 

com a tarefa. 

Com dificuldade para conseguir levantar, Luiz Antônio agarrou-se no aparelho que 

ligava e desligava a máquina, e foi quando conseguiu apoio para se levantar e 

soltar a mão que estava presa, porém, com o corpo sendo arrastado para as 

engrenagens do guincho, por um reflexo, na tentativa de proteger a cabeça, levou o 

braço à frente. Para ele, sua mão havia alcançado o tambor do guincho, 

percebendo só depois que, de fato, tratava-se das engrenagens. 

Foram semanas de muita provação para ele e sua família. O ferimento exigia que 

diariamente ele fosse ao hospital para trocar os curativos. A primeira cirurgia foi 

feita, e somente quatro meses depois veio a segunda, que corrigiu o 

posicionamento de seu osso e permitiu que, mesmo sem a mão, pudesse recuperar 

os movimentos do pulso, após o religamento do tendão. 

Com fé e gratidão pela vida, Luiz Antônio continua em recuperação com a ajuda de 

seus familiares. Pai e esposo dedicado, segue sua vida com muita garra e 

determinação, esperançoso de que as novas gerações de caiçaras sejam mais 

conscientes e protejam o pedacinho do paraíso que temos chamado 

Caraguatatuba. 

Serviço 

Cerimônia ‘Barcos ao Mar’ 

Data: 29 de maio (sábado) 

Horário: 10h 

Local: Avenida Dr. Arthur Costa Filho, Centro (final da praia do Camaroeiro) 
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Caraguatatuba garante vitória na Justiça e empresa de ônibus é 

notificada para deixar o serviço 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba notificou nesta quinta-feira (26) a empresa de 

ônibus da cidade que, após derrota judicial, tem cinco dias para deixar de operar o 

sistema. O município garante que os usuários não serão prejudicados. 

A decisão proferida na SLS 3071/SP, pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº. 1572/2021, ratificando 

sobre a Caducidade do Contrato de Concessão nº. 73/07, firmado entre o 

município de Caraguatatuba e a Praiamar Transportes. 

Com isso, a atual empresa opera na cidade até às 23h59 do dia 31 de maio. 

O objetivo do município é oferecer um serviço de qualidade para o usuário do 

transporte público coletivo, o que se tornou completamente inviável com a atual 

empresa prestadora do serviço. 

Além disso, a Prefeitura de Caraguatatuba vai ouvir a população sobre as melhorias 

que precisam ser feitas, através das Audiências Públicas marcadas para os dias 1, 

2 e 3 de junho, nas três regiões da cidade. 

“No período da intervenção, no ano passado, foi constatado que é possível oferecer 

um serviço de qualidade para o munícipe. Mas esta empresa se negou a qualquer 

melhoria, por isso entramos com o pedido de caducidade do contrato. Esta nova 

vitória judicial mostra que precisamos mudar isso e agora é o que faremos”, 

explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti. 



 

 
 

AUDIÊNCIAS  

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 1º 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 
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Caraguatatuba vence prêmio de inovação com projeto de 

monitoramento via satélite 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, recebeu nesta terça-feira (24) o Prêmio 

InovaCidade com o projeto de “Tecnologia de Satélites Orbitais Aplicados no 

Monitoramento de Ocupações Irregulares e Controle dos Impactos Ambientais”, da 

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento. A premiação do 

Instituto Smart City Business America reconhece iniciativas que contribuem para a 

melhoria da qualidade de vida nas cidades. 

O evento aconteceu no Teatro Paulo Eiró, em São Paulo, durante a abertura do 

Smart City Business Brazil Congress (Congresso Brasil de Negócios para Cidades 

Inteligentes), com a presença de diversos prefeitos do Brasil, incluindo o da capital 

paulista, Ricardo Nunes. 

Das 96 iniciativas inscritas por órgãos da administração pública, empresas e 

entidades da sociedade civil, 24 projetos foram considerados inovadores pela 

comissão julgadora. Após a cerimônia de abertura, o congresso segue nos dias 25 

e 26 de maio, a partir das 9h, no Pro Magno Centro de Eventos, na Capital. 

Caraguá vem passando por intenso processo de crescimento urbano nos últimos 

anos, chegando a estar na 13ª posição do Ranking das Melhores Cidades para 

Fazer Negócios – Mercado Imobiliário, estudo elaborado pela Urban Systems, com 

exclusividade para a Revista Exame. 



 

 
 

Para acompanhar e receber alertas decorrentes das alterações em todo o território 

do município, o Departamento de Estatística e Informação da Secretaria de 

Planejamento Estratégico e Desenvolvimento implantou uma solução de 

monitoramento com imagens de satélite de alta resolução capazes de identificar 

com precisão o surgimento de novas construções, invasões, descarte irregular de 

entulho e degradação da vegetação, além de servir de ferramenta para a tomada 

de decisão na adoção de políticas públicas que contemplem as necessidades da 

população.  

Esse monitoramento criou subsídios fundamentais para um amplo entendimento 

da dinâmica de alteração do uso e cobertura do solo no município, apoiando as 

fiscalizações em campo de forma rápida e assertiva, impactando fortemente a 

melhoria de vida de toda a população, contribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida da população, redução das invasões de áreas irregulares, redução do 

descarte irregular de entulho, redução do desmatamento e atualização do cadastro 

imobiliário. 

Na avaliação do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, a implantação desse 

programa ajuda no desenvolvimento do município, principalmente do ponto de 

vista ambiental evitando tragédias como a Catástrofe de 67 quando morros caíram 

na região central da cidade. 

“Temos trabalhado muito a questão das ocupações irregulares por meio de 

monitoramento de vários setores, junto com o Programa de Regularização 

Fundiária que dá dignidade às famílias que até então não tinham direito a 

nenhuma infraestrutura e, ao mesmo tempo, também evitamos novas invasões. 

Todos esses programas são trabalhados dentro do nosso Plano Diretor para um 

crescimento sustentável do nosso município”.  

Cidade Inteligente 

Smart City é um conceito que evoluiu ao logo dos últimos anos e, hoje, é definido 

um conjunto de iniciativas orientadas ao desenvolvimento da gestão da cidade, 

com foco na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e no aumento da 

equidade social, tendo a tecnologia e os dados como a força vital das soluções 

inteligentes. 
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Caraguatatuba intensifica fiscalização para limpeza de terrenos 

 

Com o objetivo de evitar e eliminar locais que possam oferecer risco para a 

formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como 

dengue, zika e chikungunya, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria 

de Urbanismo, intensificou o serviço de fiscalização para identificar e notificar 

proprietários de terrenos baldios e construções abandonadas no município.  

Desde a última segunda-feira (23), já foram emitidas 250 notificações para limpeza 

de terrenos, por meio de rondas realizadas pelas equipes da Fiscalização de 

Posturas e, ainda, em pontos apontados pela população através de denúncias na 

Central de Relacionamento 156. A ação começou na região central e 

seguirá nos próximos dias para outros bairros da cidade. 

Após esse processo, o responsável tem um prazo de 30 dias para providenciar a 

devida regularização do local e, caso isso não ocorra, a pessoa pode receber multa 

de R$ 3 por metro quadrado. Um terreno de 300 metros, por exemplo, será 

autuado em R$ 900. O valor é dobrado se houver reincidência. 

Segundo informações da pasta, em 2021, foram registradas 571 autuações por 

essa infração à Lei 1870/2010 que define em seu artigo 1°, parágrafo 1°, que a 

limpeza do terreno deve ser feita quando a vegetação ultrapassa 50 centímetros. 

Lembrando sempre que quando há vegetação nativa é necessário solicitar licença 

aos órgãos ambientais. 



 

 
 

“O trabalho tem como foco principal apoiar as demais ações já realizadas por 

outras secretarias, no que diz respeito à prevenção e controle da dengue, além de 

promover mudanças de hábito da comunidade que contribuam para manter esses 

ambientes sempre limpos. Acabar com o Aedes aegypti é responsabilidade de 

todos nós e de cada um”, alertou o secretário de Urbanismo Wilber Cardozo. 

Denúncias 

É importante que a população priorize a abertura de registros ou cadastros pelo 

aplicativo ou portal. O processo online é mais ágil e prático, com atendimento 24h, 

todos os dias da semana. As denúncias podem ser feitas no endereço 

eletrônico 156.caraguatatuba.sp.gov.br, aplicativo “Caraguatatuba 156”, disponível 

para sistemas Android e iOS, assim como pelo telefone 156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Praiamar é notificada para deixar o serviço 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba notificou nesta quinta-feira (26) a empresa de 

ônibus da cidade que, após derrota judicial, tem cinco dias para deixar de operar o 

sistema. O município garante que os usuários não serão prejudicados. 

A decisão proferida na SLS 3071/SP, pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº. 1572/2021, ratificando 

sobre a Caducidade do Contrato de Concessão nº. 73/07, firmado entre o 

município de Caraguatatuba e a Praiamar Transportes. 

Com isso, a atual empresa opera na cidade até às 23h59 do dia 31 de maio. 

O objetivo do município é oferecer um serviço de qualidade para o usuário do 

transporte público coletivo, o que se tornou completamente inviável com a atual 

empresa prestadora do serviço. 

Além disso, a Prefeitura de Caraguatatuba vai ouvir a população sobre as melhorias 

que precisam ser feitas, através das Audiências Públicas marcadas para os dias 1, 

2 e 3 de junho, nas três regiões da cidade. 

“No período da intervenção, no ano passado, foi constatado que é possível oferecer 

um serviço de qualidade para o munícipe. Mas esta empresa se negou a qualquer 

melhoria, por isso entramos com o pedido de caducidade do contrato. Esta nova 

vitória judicial mostra que precisamos mudar isso e agora é o que faremos”, 

explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti. 



 

 
 

AUDIÊNCIAS 

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 1º 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 
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Empresa de ônibus de Caraguá terá cinco dias para deixar de operar o 

sistema 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba notificou nesta quinta-feira (26) a empresa de 

ônibus da cidade que, após derrota judicial, terá cinco dias para deixar de operar o 

sistema. 

A prefeitura informou, por meio de nota, que os usuários não serão prejudicados. 

A decisão proferida na SLS 3071/SP, pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº. 1572/2021, ratificando 

sobre a Caducidade do Contrato de Concessão nº. 73/07, firmado entre o 

município de Caraguatatuba e a Praiamar Transportes. 

Com isso, a atual empresa opera na cidade até às 23h59 do dia 31 de maio. 

Além disso, a Prefeitura de Caraguatatuba informou que vai ouvir a população 

sobre as melhorias que precisam ser feitas, através das Audiências Públicas que 

foram marcadas para os dias 1, 2 e 3 de junho, nas três regiões da cidade. 

“No período da intervenção, no ano passado, foi constatado que é possível oferecer 

um serviço de qualidade para o munícipe. Mas esta empresa se negou a qualquer 

melhoria, por isso entramos com o pedido de caducidade do contrato. Esta nova 

vitória judicial mostra que precisamos mudar isso e agora é o que faremos”, 

explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti. 
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Sorteios definem grupos do Campeonato de Futebol Master 50 anos 

de Caraguatatuba 

 

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

realizou na quarta-feira (25), no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves 

(Cemug), o Congresso Técnico do Campeonato de Futebol Master 50 anos. 

O encontrou reuniu os 13 representantes das equipes inscritas na competição e 

funcionários da administração municipal responsáveis pelo Futebol Amador do 

município, que explicaram as regras do campeonato. 

Depois de todo embasamento técnico, foram definidos os três grupos da 

competição através de sorteio. O Grupo A e B contam com quatro equipes e o 

Grupo C com cinco. 

Duas equipes se classificam no Grupo A e B e outras três no Grupo C. A última vaga 

das quartas de finais será definida pelo melhor 3º colocado dos dois primeiros 

grupos. 

“Os campeonatos de Futebol Amador de Caraguatatuba são uma grande tradição 

para a cidade. Iniciamos a temporada com o Torneio de Aniversário da Cidade e 

agora queremos manter a qualidade da nossa organização com os próximos 

campeonatos”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação. 

A competição está prevista para ser iniciada no dia 4 de junho. 

Confira os grupos: 

Grupo A: Juventos EC, Casa Branca, EC Estrela do Morro e Bom Prato FC. 

Grupo B: CA Novo Perequê, SE Porto Grande, Fluminense FC e Unidos Caraguá. 

Grupo C: CA Fortaleza, RFC, CA Guarani, Real Master e Flamengo Caraguá. 

Congresso 3ª Divisão 



 

 
 

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

realiza nesta quinta-feira (26) o Congresso Técnico do Campeonato da 3ª Divisão 

do Futebol Amador de 2022, no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves 

(Cemug), às 19h. 

Na ocasião, serão feitos os sorteios de grupos, definições de jogos, além de 

apresentarem o regulamento como equipes inscritas por grupo, que pode ser de 

três a quatro por chave, regras da competição, entre outros. 

Segundo a pasta, pelo menos 19 times se inscreveram para a competição que terá 

a supervisão técnica do Departamento de Futebol da Secretaria de Esportes. As 

disputas começam entre os dias 5 e 12 de junho, em local a ser definido no 

encontro de amanhã. 
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2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba abre 

inscrições para 600 vagas em 6 de junho 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes, promove no dia 

25 de junho (sábado), a 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba. 

Desta vez, a largada será as 17h30, na Praia do Indaiá, próximo à Pista de 

Bicicross. O trajeto também será diferente em comparação com a 2ª etapa, com 

chegada no Mirante Por do Som (entrada da Praia da Pedra da Freira). 

As inscrições começam no dia 6 e vão até o dia 22 de junho no Fundo Social de 

Solidariedade de Caraguatatuba. Serão disponibilizadas pela Secretaria de 

Esportes e Recreação 600 vagas para os corredores. Para a realização da inscrição 

é necessário à doação de um pacote de 500g de café em pó. Além disso, o 

interessado deve estar munido de um documento com foto. 

Os atletas receberão, sem custo, a camiseta do evento, kit do corredor contendo 

chip e numeração, além de frutas e isotônicos entregues após a corrida. 

“Como temos expectativa de realizar novas etapas das corridas, queremos sempre 

inovar e trazer novos trajetos. Nosso objetivo é estimular novos atletas e também 

aqueles que já correram nas outras etapas em participar das próximas”, diz 

Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação. 

Serviço 

2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba 

Data: 25 de junho (sábado) 

Horário: 17h30 

Local: Praia do Indaiá, próximo a Pista de Bicicross 

Inscrições: Um pacote de 500g de café em pó 



 

 
 

Data: De 6 a 22 de junho 

Local: Fundo Social de Solidariedade 

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro, Caraguatatuba 

Horário: 9h às 16h 
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Minha Família Sem Dengue: CCZ de Caraguatatuba prepara agentes 

para o Dia D de Combate aos criadouros 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba realizou na manhã 

desta quinta-feira (26), treinamento com 30 agentes de zoonoses para reforçar os 

cuidados com o inseticida do controle da dengue. 

A orientação foi realizada pelo engenheiro agrônomo e gerente da Clarke Brasil, 

José Teodoro da Cunha, que reforçou os cuidados com o uso do produto, 

principalmente com a quantidade correta e fatores ambientais. Ele ainda explicou 

que a nebulização é a última ferramenta utilizada no controle do mosquito e deve 

ser feita com técnica, aliada com treinamento, conhecimento e prática. 

Este treinamento é preparatório para iniciar o programa ‘Minha Família Sem 

Dengue’ deste ano, que terá a primeira ação no dia 4 de junho (sábado), promovida 

pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, com apoio de 

todas as secretarias. 

Das 8h às 14h, o Dia D de Combate à Dengue mobilizará aproximadamente 500 

pessoas que percorrerão a região sul com ações de bota-fora, visita aos imóveis 

para vistoria e retirada de possíveis criadouros. Estima-se que 20 mil casas sejam 

visitadas. 

O principal objetivo da ação é fazer com que a população contribua para o controle 

e redução do número de casos de dengue, principalmente após o resultado da 

última Avaliação de Densidade Larvária (ADL), realizada em abril. 

O índice obtido foi de 4% para média do município, considerado inédito na cidade, 

colocando Caraguatatuba em situação de risco para epidemia. A atenção vai para 

região sul que registrou taxa de 8,4%. 



 

 
 

O trabalho contará com 20 equipes e em cada grupo terá um agente comunitário 

de saúde e um agente de zoonoses, além de voluntários de diversas secretarias 

que contribuirão para os trabalhos. Serão visitados os bairros Jardim Britânia, 

Pontal Santamarina, Golfinhos, Morro do Algodão, Travessão, Barranco Alto, 

Perequê-Mirim, Porto Novo e Praia das Palmeiras. 

Os agentes estarão identificados com coletes e crachás. Durante a ação também 

ocorrerá distribuição de panfletos e orientação casa a casa sobre a importância da 

eliminação de criadouros do mosquito. 

A Prefeitura conta com o apoio da população para receber as equipes, acompanhar 

a vistoria e retirar qualquer material que possa acumular água e criadouros do 

mosquito da dengue. Neste dia, está autorizado descartar nas calçadas itens 

inservíveis que sejam possíveis criadouros para recolhimento da Secretaria de 

Serviços Públicos (Sesep). 

Casos 

Até o momento, a cidade registrou 106 casos positivos, ultrapassando todo ano de 

2021, com 72 casos. 
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Agenda Cultural tem programação recheada para este fim de semana 

 

A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba está com uma 

agenda repleta de atividades. A programação começa nesta quinta-feira (26), com 

a inauguração oficial do Espaço Regional ‘Aglaê Magalhães Daniel’ e o lançamento 

do seu livro de poesias ‘Máscaras de Cada Um’. O evento será realizado, às 19h, na 

Biblioteca Municipal Afonso Schmidt, localizada junto ao prédio da Fundação. 

O Espaço Regional ‘Aglaê Magalhães Daniel’ é um local onde autores de todo o 

Litoral Norte poderão expor suas obras à população, realizar lançamentos, 

reuniões, pesquisas e estudos. 

O nome escolhido para o Espaço é uma homenagem à poetisa e escritora, também 

chamada carinhosamente de Kaká, que trabalhou por 17 anos na Biblioteca 

Afonso Schmidt e, mesmo após sua aposentadoria, continuou a colaborar e visitar 

o local, participando da Comissão Setorial de Literatura e dos concursos de poesia. 

Parte importante da história da Fundação, Kaká agora está eternizada em um dos 

locais que mais gostava: a biblioteca. E para tornar o momento ainda mais 

especial, haverá o lançamento do livro ‘Máscaras de Cada Um’, uma coletânea de 

poesias organizadas pela autora pouco antes de seu falecimento em 2019. 

Continuando com a programação, na sexta-feira (27), às 15h, o autor 

caraguatatubense Gustavo Oliveira realizará uma tarde de autógrafos do seu livro 

lançamento ‘Amanheça!’, na Biblioteca Municipal Afonso Schmidt. 

Imerso na atmosfera psicológica, ‘Amanheça!’ faz um passeio por linhas de 

raciocínio peculiares que conflitam entre si no mundo real. “O suspense do livro 

não é fruto de elementos sobrenaturais, já que a realidade por si só já pode ser 

bem assustadora”, frisou o autor da obra. 



 

 
 

‘Amanheça!’ já está disponível para compra em formato eBook pelo site da Amazon 

e físico pela Shopee, no perfil de venda do autor @gusta.rick. Para mais 

informações acesse a página do livro no Instagram: @amanheca.br e no Tik Tok: 

@henrick.guh, onde Gustavo interage com o público e posta curiosidades e trechos 

da obra. 

Ainda na sexta-feira, às 20h, o TMC – Teatro Mario Covas recebe a estreia do 

espetáculo ‘Teia’, do Corpo de Baile de Caraguatatuba. A apresentação é gratuita e 

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

da sessão. 

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

Corpo de Baile, o espetáculo apresenta imagens que traduzem coreograficamente 

reflexões e experiências relacionadas à interdependência dos seres humanos com 

a complexa trama da vida na Terra. 

Já no sábado (28), às 20h30, o TMC recebe a peça ‘Chico Xavier – Além da Alegria’, 

onde 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. 

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. 

Aqueles que estiverem pelo Centro poderão, ainda, conferir a exposição ‘Percurso’, 

do grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas, em exibição no MACC – Museu de Arte e 

Cultura de Caraguatatuba. A visitação é gratuita e pode ser feita das 10h às 17h, 

de terça a sexta, 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. 

Também no sábado, a partir das 20h30, a Banda Carlos Gomes apresenta o 

‘Cardápio Musical’, na Praça Dr. Cândido Mota (Coreto), no Centro. Apresentado 

sempre no último sábado do mês, o ‘Cardápio Musical’ é um formato de 

apresentação onde o repertório da Banda é escolhido pelo público. 

Barcos ao Mar 

E na manhã de domingo (29), às 10h, será realizada a cerimônia ‘Barcos ao Mar’, 

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. A 

cerimônia marca o fim do defeso e inicia a contagem regressiva para o 23º Festival 

do Camarão, que será realizado na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, 

entre os dias 15 e 24 de julho. 

Serviço 

 Inauguração do Espaço Regional ‘Aglaê Magalhães Daniel’ e lançamento do 

livro ‘Máscaras de Cada Um’ 

Data: 26 de maio (quinta-feira) 

Horário: 19h 

Entrada Gratuita 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro (sede Fundacc) 

 Lançamento do Livro ‘Amanheça!’ 

Data: 27 de maio (sexta-feira) 

Horário: 15h 

Entrada Gratuita 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro (sede Fundacc) 

 Estreia do espetáculo ‘Teia’ – Corpo de Baile de Caraguatatuba 

Data: 27 de maio (sexta-feira) 

Horário: 20h 

Entrada Gratuita – Retirar ingressos 1h antes do início do espetáculo 

Classificação Livre 

Local: Avenida Goiás, 187 – Indaiá 

Mais informações: (12) 3881-2623 

 Exposição: ‘Percurso’ – grupo Ubuntu 

Visitação: terça a sexta, 10h às 17h | sábado, das 12h às 17h 

Entrada Gratuita 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro (MACC) 

Mais informações: (12) 3883-9980 

 Espetáculo ‘Chico Xavier – Além da Alegria’ 

Data: 28 maio (sábado) 

Horário: 20h30 



 

 
 

Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia) – antecipado: 

www.bilheteriaexpress.com.br 

Classificação 10 anos 

Local: Avenida Goiás, 187 – Indaiá 

Mais informações: (12) 3881-2623 

 Banda Municipal Carlos Gomes 

Data: 28 de maio (sábado) 

Horário: 20h30 

Gratuito 

Local: Praça Dr. Cândido Mota (Coreto) – Centro 

 Cerimônia ‘Barcos ao Mar’ 

Data: 29 de maio (domingo) 

Horário: 10h 

Local: Avenida Dr. Arthur Costa Filho, Centro (final da praia do Camaroeiro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
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Caraguatatuba tem 45% do público alvo imunizado contra gripe e 

campanha encerra em 3 de junho 

 

A Campanha de Vacinação contra Gripe (H1N1) em Caraguatatuba encerra em 3 de 

junho e até agora 20.911 pessoas foram imunizadas, o que representa 45,32% 

dos públicos alvos, sendo idosos, profissionais da saúde, crianças de seis meses a 

cinco anos de idade, gestantes, puérperas, professores, pessoas com deficiência 

ou com comorbidades. Para a Secretaria de Saúde, esse número continua abaixo 

do esperado. 

Nenhum dos grupos prioritários obteve a meta de 90%. Entre os idosos houve 66% 

de adesão; profissionais da saúde 55%; crianças 30%; gestantes 19%; puérperas 

14%; professores 20%; pessoas com alguma deficiência 1% e com comorbidades 

45%. 

A vacinação continua sendo a forma mais eficaz de prevenir a gripe e proteger as 

pessoas que têm maior risco de desenvolver complicações. A vacina é segura, evita 

casos alarmantes e óbitos por gripe. A dose também protege contra as novas cepas 

do vírus H1N1, H3N2 e tipo B. 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher, volta a reforçar aos grupos prioritários sobre 

a importância da vacinação com a chegada do período de inverno, porque é nesta 

época que a doença se espalha mais rápido. 

As crianças também precisam receber, além da vacina contra a gripe, o imunizante 

contra o sarampo. Não há necessidade de cumprir um tempo de intervalo para 

aplicação das doses. Dessa forma, as duas vacinas poderão ser administradas no 

mesmo dia. 

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

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

documento com foto e a Carteira de Vacinação. 



 

 
 

Confira o endereço das unidades de saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2. 
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Caraguatatuba retoma projeto Viola na Praça nesta sexta-feira 

 

Com o intuito de fortalecer a cultura tradicional caipira, a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), retoma nesta sexta-feira 

(27) o projeto Viola na Praça, com apresentações mensais da Orquestra de Viola 

Caipira Estrela de Ouro. 

O ponto de encontro com o público é a Praça Cândido Mota (Coreto), que recebe o 

grupo musical sempre a partir das 20h. A orquestra, formada por 13 integrantes, 

mistura viola, violão e percussão para interpretar, de forma instrumental, clássicos 

da música sertaneja raiz. 

Entre os artistas interpretados estão Tião Carreiro, Almir Sater, Renato Teixeira e 

grandes nomes. Os violeiros também passeiam por outros estilos musicais, com 

canções que vão desde Beatles até Johann Sebastian Bach, além de canções 

temáticas, sempre ao som da viola caipira. 

O grupo se apresenta toda última sexta-feira de cada mês até dezembro deste ano. 

O maestro da orquestra, Alexandre Nunes, contou que a volta era aguardada por 

todos. “Estávamos ansiosos e com muita esperança aguardando essa retomada. É 

um sonho que está se realizando”, comentou o regente. 

Projeto Viola na Praça 

Quando: toda última sexta-feira de cada mês 

Horário: sempre a partir das 20h 

Local: Coreto da Praça Cândido Mota – Centro 

Confira a agenda de apresentações: 

Dias 27 de maio, 24 de junho, 29 de julho, 26 de agosto, 30 de setembro, 28 de 

outubro, 25 de novembro e 30 de dezembro. 



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Prefeitura de Caraguatatuba remove cerca improvisada e recupera 

área pública invadida no Rio do Ouro 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, recuperou, na 

última terça-feira (24), uma área pública invadida no bairro Rio do Ouro, região 

central do município. O trabalho teve apoio da Atividade Delegada da Polícia Militar 

Ambiental. 

Na ocasião, a equipe de fiscalização, com a colaboração de funcionários e 

maquinários da Secretaria de Serviços Públicos, atuou na remoção de placas de 

metal e tábuas de madeira que serviam como cercado improvisado do local. 

A ação decorreu de uma denúncia registrada na Central de Relacionamento 156, 

pela qual a população pode realizar diversos tipos de solicitações, inclusive apontar 

irregularidades como esta, até mesmo de forma anônima. 

Segundo a pasta, os responsáveis pela invasão ainda não foram localizados pela 

municipalidade. O ato de invadir e ocupar uma área em Caraguatatuba, sem a 

devida autorização, é ilegal. No município, a infração é passível de uma multa de 

718 VRMs (Valor de Referência do Município), o equivalente a R$ 2.979,70. 
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Caraguatatuba recebe Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes em 

junho 

 

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista 

será realizado no dia 23 de junho (quinta-feira), das 8h às 16h30, no Teatro Mario 

Covas, em Caraguatatuba. 

Promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), o evento reunirá prefeitos, gestores e 

servidores públicos com o intuito de estimular e auxiliar os municípios na 

implantação de ferramentas para eficiência da administração pública e 

desenvolvimento socioeconômico. 

O diretor da RCD, José Marinho, disse que o fórum agrega exemplos de utilização 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) para a solução de problemas e 

melhoria do atendimento à população. “A pandemia acelerou a necessidade do uso 

de tecnologia e a transformação digital dos serviços públicos. Se antes a tecnologia 

era importante, agora passou a ser essencial”, observa. “Será a oportunidade para 

a troca de conhecimentos entre os gestores públicos sobre como planejar e 

implantar ações”, completa. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, destaca a importância do evento para 

fomentar o desenvolvimento dos municípios através da tecnologia e inovação. 

“Para Caraguatatuba, é muito importante receber o Fórum Cidades Digitais e 

Inteligentes. Desde a minha primeira gestão temos investido em tecnologia a 

serviço da população. A integração dos serviços, acessos a documentos da 

administração pública, troca da iluminação pública por lâmpadas de LED (diodo 

emissor de luz), muito mais econômica e que também possibilitam integração com 

outros sistemas, já são uma realidade e logo nossa cidade será totalmente digital”, 

ressalta. 



 

 
 

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e 

Litoral Paulista são gratuitas para servidores públicos e devem ser feitas pelo link: 

https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-

vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849.  O Teatro Mario Covas está localizado 

na Avenida Goiás 187, no Indaiá. 

Tecnologia na administração pública 

A tecnologia está incorporada na vida do cidadão, fazendo com que ele torne-se 

mais exigente quanto aos serviços e processos oferecidos pelo setor público. Os 

benefícios alcançados com as tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

variam de acordo com necessidades identificadas em cada município, impactando 

setores como arrecadação, comunicação, social, segurança pública, economia, 

empreendedorismo, turismo, visibilidade, mobilidade e saúde. 

A Rede Cidade Digital (RCD) realiza, em parceria com prefeituras e associações de 

municípios, eventos gratuitos para prefeitos, gestores e vereadores pelo país, como 

forma de levar conhecimento sobre como utilizar as tecnologias da informação e 

comunicação no aprimoramento dos serviços públicos nos pequenos e médios 

municípios. 

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista 

Data: 23/06 

Horário: das 8h às 16h30 

Local: Teatro Mário Covas 

Endereço: Avenida Goiás 187 – IndaiáInscrições abertas e gratuitas para 

servidores públicos:https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-

e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849
https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849
https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849
https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849
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Audiências da PPP da limpeza urbana de Caraguatatuba terminam 

nesta sexta-feira no Indaiá 

 

A terceira e última audiência pública sobre a contratação da nova empresa que 

executará os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em 

Caraguatatuba será nesta sexta-feira (27/5), às 19h, na Emef Dr. Carlos de 

Almeida Rodrigues, no Indaiá. A Prefeitura de Caraguatatuba abrirá licitação para 

contratação de uma parceria público-privada (PPP), na modalidade de concessão 

administrativa, para realização do serviço. 

A discussão sobre a proposta continua nesta quinta-feira (26), às 19h, na EMEF 

Profª Antonia Antunes Arouca, na Massaguaçu. O público também pode assistir às 

audiências pelo canal daPrefeitura de Caraguatatuba no YouTube. 

AEMEF Alaor Xavier Junqueira, no bairro Travessão, recebeu o primeiro debate 

sobre o tema na última quarta-feira (25). Os presentes tiveram a oportunidades de 

fazer questionamentos sobre a proposta e, mediante a inscrição prévia e 

acompanhamento da audiência pela internet, pôde se manifestar pelo aplicativo 

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

O presidente do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas de 

Caraguatatuba e secretário adjunto de Administração, Marcus ‘Bob’ Gomes, disse 

que na PPP a remuneração é vinculada ao desempenho ou a demanda do uso do 

bem e serviço. “Além disso, o setor público atua ativamente como parte da relação 

contratual de longo prazo. Quais são as vantagens da PPP? As PPPs permitem que 

os governos deleguem serviços à iniciativa privada e priorizem atenção e 

investimentos em áreas como saúde e educação, com melhor desempenho e 

otimização dos recursos”, destacou. 

O presidente enumerou os avanços trazidos pelo contrato de concessão 

administrativa firmado entre a Prefeitura de Caraguatatuba e a empresa Caraguá 

https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial.


 

 
 

Luz. “A PPP da iluminação pública foi a primeira assinada no Estado de São Paulo e 

segunda do Brasil”, recordou. 

Conforme os estudos realizados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(Fipe), a parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa, 

envolve a execução de serviços integrados de limpeza pública e manejo de 

resíduos sólidos, através da coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição 

final de resíduos sólidos gerados no município.   

O contrato com a empresa que apresentar a melhor técnica e preço na licitação 

terá 20 anos de duração. Após a assinatura do contrato, a concessionária ficará 

responsável pela coleta e transporte do lixo doméstico, coleta manual dos resíduos 

da construção civil (RCC), varrição manual e mecânica de vias e logradouros 

públicos, implantação e operação dos três Ecopontos existentes e a operação de 

transbordo de resíduos sólidos urbanos, além da instalação de um de centro de 

educação ambiental, uma usina de triagem de resíduos sólidos, uma usina de 

processamento de RCC e uma estação de transbordo. 

Mais detalhes sobre a PPP da limpeza pública estão disponíveis no site 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc (“Empresa”/ “Licitações”/ “Licitações a 

partir de janeiro/2022”). A Secretaria de Administração fica na Avenida. Siqueira 

Campos, 44 – Centro. O telefone é o (12) 3897-8176 (Área de Licitação). O 

atendimento ao público é das 9h às 16h30. 

Mais Audiências públicas 

Dia 26 de maio, 19h – EMEF Profª Antonia Antunes Arouca (Rua Itália Baffi Magni, 

581 – Massaguaçu) 

Dia 27 de maio, 19h – EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues (Avenida 

Pernambuco, 1.101 – Indaiá) 

Na Internet: Canal daPrefeitura de Caraguatatuba no YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc
https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial.
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Prefeitura de Caraguatatuba garante vitória na Justiça e empresa de 

ônibus é notificada para deixar o serviço 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba notificou nesta quinta-feira (26) a empresa de 

ônibus da cidade que, após derrota judicial, tem cinco dias para deixar de operar o 

sistema. O município garante que os usuários não serão prejudicados. 

A decisão proferida na SLS 3071/SP, pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº. 1572/2021, ratificando 

sobre a Caducidade do Contrato de Concessão nº. 73/07, firmado entre o 

município de Caraguatatuba e a Praiamar Transportes. 

Com isso, a atual empresa opera na cidade até às 23h59 do dia 31 de maio. 

O objetivo do município é oferecer um serviço de qualidade para o usuário do 

transporte público coletivo, o que se tornou completamente inviável com a atual 

empresa prestadora do serviço. 

Além disso, a Prefeitura de Caraguatatuba vai ouvir a população sobre as melhorias 

que precisam ser feitas, através das Audiências Públicas marcadas para os dias 1, 

2 e 3 de junho, nas três regiões da cidade. 

“No período da intervenção, no ano passado, foi constatado que é possível oferecer 

um serviço de qualidade para o munícipe. Mas esta empresa se negou a qualquer 

melhoria, por isso entramos com o pedido de caducidade do contrato. Esta nova 

vitória judicial mostra que precisamos mudar isso e agora é o que faremos”, 

explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti. 

AUDIÊNCIAS  

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 1º de junho. 

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


 

 
 

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 
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Professora da rede municipal é premiada em seminário de Boas 

Práticas educativas 

 

A professora da rede municipal de ensino de Caraguatatuba, Ana Lúcia Crescêncio 

dos Santos, foi homenageada nesta quarta-feira (25) na sede da Secretaria de 

Educação. Ela foi premiada no Seminário de Boas Práticas – Aprova Brasil, uma 

iniciativa de Soluções Moderna que teve como objetivos fomentar e disseminar 

boas práticas vivenciadas pelos professores, ocorridas no ano de 2021. 

A proposta do seminário é reconhecer e valorizar os profissionais da educação que 

desenvolveram práticas inovadoras em seus municípios, bem como colaborar com 

o compartilhamento de experiências educativas diversas entre educadores das 

redes públicas de ensino. 

O trabalho desenvolvido durante as aulas de Matemática incentivou os alunos a 

atuarem como protagonistas de seu aprendizado. Com o título ‘Sabores e Saberes 

na aprendizagem Matemática’, a professora utilizou a estratégia culinária no 

ensino da Matemática possibilitando a introdução de conteúdos mais complexos, 

de forma que os alunos despertassem interesse no processo ensino-aprendizagem. 

Em seu projeto, a professora justificou que quando os alunos vivenciam situações 

do cotidiano levando-os a perceber os conteúdos matemáticos, eles desenvolvem 

conceitos e estratégias de forma prazerosa, de um modo inigualável aos 

tradicionais. Desta forma, utilizando a montagem de pizzas, os alunos trabalharam 

com conceitos de fração, unidade de medida de massa, de capacidade e, de 

maneira interdisciplinar, desenvolveram atividades de Língua Portuguesa com a 

leitura de rótulos e com o gênero textual receita. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, parabenizou a professora Ana Lucia pela 

iniciativa e pelo resultado, estendendo seus cumprimentos à equipe gestora da 



 

 
 

EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no bairro Indaiá, unidade onde o projeto foi 

colocado em prática pela educadora. 

A professora premiada agradeceu a parceria das colegas educadoras, Alessandra 

Magalhães, do Apoio Pedagógico, Pricila Perossi, pelo incentivo ao envio do projeto, 

da coordenadora pedagógica à época, Camila Vicentini e principalmente, aos seus 

alunos, que lhe transmitiram muita força e motivação “Foi um período de recomeço 

em minha vida. Agradeço a todos que abraçaram o projeto, as famílias e, em 

especial, aos meus alunos”, concluiu. 
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Cerimônia ‘Barcos ao Mar’ marca fim do Defeso do Camarão e 

homenageia o pescador Luiz Antônio de Assis 

 

A 23ª edição da tradicional cerimônia ‘Barcos ao Mar’, que marca o fim do Defeso 

do Camarão, será realizada neste domingo (29), a partir das 10h, no Entreposto de 

Pesca do Camaroeiro, no Centro de Caraguatatuba. 

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 crustáceo. 

A cerimônia é realizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba, e é considerada o pontapé inicial para o 

Festival do Camarão, que será realizado de 15 a 24 de julho na Praça da Cultura, 

no Centro da cidade. 

Procissão 

Os pescadores participam da procissão terrestre, onde os fiéis carregam o andor 

com as imagens de São Pedro Pescador e de Nossa Senhora dos Navegantes, após 

serem abençoados pelo padre Cláudio Rodrigues da Silva, pároco da Igreja Santa 

Terezinha. 

Acompanhados pela Banda Municipal Carlos Gomes durante o cortejo a pé, eles 

seguem para os barcos enfeitados, saindo da praia do Camaroeiro em procissão 

marítima, passando pela Prainha e Martin de Sá. 

Homenagem 

Durante a cerimônia ‘Barcos ao Mar’ também será homenageado o pescador Luiz 

Antônio de Assis. 



 

 
 

Luiz Antônio de Assis, 55, nasceu em 15 de janeiro de 1967, na cidade de São José 

dos Campos.  Filho de João de Assis e Maria Ione de Siqueira, mudou-se para 

Caraguatatuba quando ainda era bebê. 

Luiz Antônio tem um irmão: Ivens Roberto de Assis e uma irmã adotiva: Maria Lucia 

Fernandes de Miranda, também moradores de Caraguatatuba. 

Criado no bairro do Ipiranga, próximo à praia do Camaroeiro, Luiz Antônio 

considera-se um caiçara nato, tendo vivido toda sua vida em Caraguatatuba, 

próximo ao mar. Ele conta que seu avô trabalhava como contador na cidade de São 

José dos Campos e que possuía uma casa de veraneio na cidade e que após seu 

pai, João, formar-se também em contabilidade, a família decidiu vir morar no Litoral 

Norte, onde, mais tarde, seu pai montou um escritório localizado na Avenida 

Anchieta, no Centro de Caraguá. 

O jovem Luiz Antônio teve diversos empregos, inclusive, em uma fábrica de blocos. 

Ele conta que seu pai queria que ele desse continuidade ao ofício de contador, 

como seu avô e ele fizeram. Mas para ele, passar o dia mexendo com papéis 

dentro de um escritório não era nada atrativo. “Aquilo ali não era viver, era ficar 

preso em um lugar que não era minha praia”, recordou. 

E o amor pelo mar veio acompanhado do amor de sua vida, Edna do Espírito Santo 

de Assis, caiçara e filha de pescador. Luiz Antônio e Edna estão juntos, entre 

casamento e namoro, há 39 anos, sendo 36 anos de casados e três de namoro. 

Juntos, tiveram dois filhos, Diogo Roberto e Luan Ricardo de Assis. 

Luiz Antônio conta que ele e Edna sempre moraram no mesmo bairro, tiveram 

vários amigos em comum e também estudaram a quinta série juntos na Escola 

Estadual Alcides de Castro Galvão, no bairro Ipiranga. Tantas coincidências, mas 

somente foram realmente se conhecer anos depois através de amigos. 

Ele conta que desde sempre os amigos saiam para pescar de linhada, mas ele não 

gostava e não ia junto. Porém, o interesse pelo ofício surgiu após conhecer Edna e 

sua família, que viviam da pesca. 

No início, ele conta que não foi fácil. Disse que sofria muito, passava muito mal no 

barco e pensava seriamente em procurar outro emprego, mas aprendeu a trabalhar 

graças a um senhor, seu Sebastião Mendes de Souza, mais conhecido como Tião 

do Neno, que com muita paciência e boa vontade ensinou-lhe o ofício da pesca. 

Seu Tião do Neno foi seu “alicerce” durante o início, pois era quem o motivava a 

seguir com o trabalho, ter paciência e não desistir. Lhe ensinou desde o básico, 

como ficar em pé em uma canoa, remar, conhecer o tipo de pescaria, até mesmo 

ver o tempo. Seu Tião do Neno foi o responsável por engrená-lo na pesca e por 

fazê-lo continuar, somando, hoje, 40 anos de profissão. 



 

 
 

“Foi tudo por causa desse senhor, ele me ensinou o jeito de trabalhar, de ser uma 

pessoa calma em relação a enjoos, porque eu falava que não queria mais. Isso 

levou cerca de dois anos até meu corpo chegar a se adaptar em relação ao mar”, 

relembrou Luiz Antônio. 

Ao todo, trabalhou em cerca de 15 embarcações, de peixe e camarão. Dessas, 

duas foram suas: ‘Santa Maria’ e ‘Badejo’. Luiz Antônio conta que ambos os filhos 

já o acompanharam no trabalho, e que hoje, Luan, seu filho mais novo, tem seu 

próprio barco. 

Em 24 de junho de 2021, sofreu um acidente enquanto trabalhava com a pesca de 

arrasto, método de pesca que envolve puxar a rede de pesca atrás de um ou mais 

barcos. Durante o arrasto, que ele conta ser uma prática que exige muito esforço 

físico, acabou enroscando a mão na corda do tambor do guincho que o ajudava 

com a tarefa. 

Com dificuldade para conseguir levantar, Luiz Antônio agarrou-se no aparelho que 

ligava e desligava a máquina, e foi quando conseguiu apoio para se levantar e 

soltar a mão que estava presa, porém, com o corpo sendo arrastado para as 

engrenagens do guincho, por um reflexo, na tentativa de proteger a cabeça, levou o 

braço à frente. Para ele, sua mão havia alcançado o tambor do guincho, 

percebendo só depois que, de fato, tratava-se das engrenagens. 

Foram semanas de muita provação para ele e sua família. O ferimento exigia que 

diariamente ele fosse ao hospital para trocar os curativos. A primeira cirurgia foi 

feita, e somente quatro meses depois veio a segunda, que corrigiu o 

posicionamento de seu osso e permitiu que, mesmo sem a mão, pudesse recuperar 

os movimentos do pulso, após o religamento do tendão. 

Com fé e gratidão pela vida, Luiz Antônio continua em recuperação com a ajuda de 

seus familiares. Pai e esposo dedicado, segue sua vida com muita garra e 

determinação, esperançoso de que as novas gerações de caiçaras sejam mais 

conscientes e protejam o pedacinho do paraíso que temos chamado 

Caraguatatuba. 

Serviço 

Cerimônia ‘Barcos ao Mar’ 

Data: 29 de maio (sábado) 

Horário: 10h 

Local: Avenida Dr. Arthur Costa Filho, Centro (final da praia do Camaroeiro) 
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Prefeitura de Caraguatatuba garante vitória na Justiça e empresa de 

ônibus é notificada para deixar o serviço 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba notificou nesta quinta-feira (26) a empresa de 

ônibus da cidade que, após derrota judicial, tem cinco dias para deixar de operar o 

sistema. O município garante que os usuários não serão prejudicados. 

A decisão proferida na SLS 3071/SP, pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº. 1572/2021, ratificando 

sobre a Caducidade do Contrato de Concessão nº. 73/07, firmado entre o 

município de Caraguatatuba e a Praiamar Transportes. 

Com isso, a atual empresa opera na cidade até às 23h59 do dia 31 de maio. 

O objetivo do município é oferecer um serviço de qualidade para o usuário do 

transporte público coletivo, o que se tornou completamente inviável com a atual 

empresa prestadora do serviço. 

Além disso, a Prefeitura de Caraguatatuba vai ouvir a população sobre as melhorias 

que precisam ser feitas, através das Audiências Públicas marcadas para os dias 1, 

2 e 3 de junho, nas três regiões da cidade. 

“No período da intervenção, no ano passado, foi constatado que é possível oferecer 

um serviço de qualidade para o munícipe. Mas esta empresa se negou a qualquer 

melhoria, por isso entramos com o pedido de caducidade do contrato. Esta nova 

vitória judicial mostra que precisamos mudar isso e agora é o que faremos”, 

explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti. 

AUDIÊNCIAS 

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 1º de junho. 

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


 

 
 

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 
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Cerimônia ‘Barcos ao Mar’ marca fim do Defeso do Camarão e 

homenageia o pescador Luiz Antônio de Assis 

 

A 23ª edição da tradicional cerimônia ‘Barcos ao Mar’, que marca o fim do Defeso 

do Camarão, será realizada neste domingo (29), a partir das 10h, no Entreposto de 

Pesca do Camaroeiro, no Centro de Caraguatatuba. 

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 crustáceo. 

A cerimônia é realizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba, e é considerada o pontapé inicial para o 

Festival do Camarão, que será realizado de 15 a 24 de julho na Praça da Cultura, 

no Centro da cidade. 

Procissão 

Os pescadores participam da procissão terrestre, onde os fiéis carregam o andor 

com as imagens de São Pedro Pescador e de Nossa Senhora dos Navegantes, após 

serem abençoados pelo padre Cláudio Rodrigues da Silva, pároco da Igreja Santa 

Terezinha. 

Acompanhados pela Banda Municipal Carlos Gomes durante o cortejo a pé, eles 

seguem para os barcos enfeitados, saindo da praia do Camaroeiro em procissão 

marítima, passando pela Prainha e Martin de Sá. 

Homenagem 

Durante a cerimônia ‘Barcos ao Mar’ também será homenageado o pescador Luiz 

Antônio de Assis. 



 

 
 

Luiz Antônio de Assis, 55, nasceu em 15 de janeiro de 1967, na cidade de São José 

dos Campos.  Filho de João de Assis e Maria Ione de Siqueira, mudou-se para 

Caraguatatuba quando ainda era bebê. 

Luiz Antônio tem um irmão: Ivens Roberto de Assis e uma irmã adotiva: Maria Lucia 

Fernandes de Miranda, também moradores de Caraguatatuba. 

Criado no bairro do Ipiranga, próximo à praia do Camaroeiro, Luiz Antônio 

considera-se um caiçara nato, tendo vivido toda sua vida em Caraguatatuba, 

próximo ao mar. Ele conta que seu avô trabalhava como contador na cidade de São 

José dos Campos e que possuía uma casa de veraneio na cidade e que após seu 

pai, João, formar-se também em contabilidade, a família decidiu vir morar no Litoral 

Norte, onde, mais tarde, seu pai montou um escritório localizado na Avenida 

Anchieta, no Centro de Caraguá. 

O jovem Luiz Antônio teve diversos empregos, inclusive, em uma fábrica de blocos. 

Ele conta que seu pai queria que ele desse continuidade ao ofício de contador, 

como seu avô e ele fizeram. Mas para ele, passar o dia mexendo com papéis 

dentro de um escritório não era nada atrativo. “Aquilo ali não era viver, era ficar 

preso em um lugar que não era minha praia”, recordou. 

E o amor pelo mar veio acompanhado do amor de sua vida, Edna do Espírito Santo 

de Assis, caiçara e filha de pescador. Luiz Antônio e Edna estão juntos, entre 

casamento e namoro, há 39 anos, sendo 36 anos de casados e três de namoro. 

Juntos, tiveram dois filhos, Diogo Roberto e Luan Ricardo de Assis. 

Luiz Antônio conta que ele e Edna sempre moraram no mesmo bairro, tiveram 

vários amigos em comum e também estudaram a quinta série juntos na Escola 

Estadual Alcides de Castro Galvão, no bairro Ipiranga. Tantas coincidências, mas 

somente foram realmente se conhecer anos depois através de amigos. 

Ele conta que desde sempre os amigos saiam para pescar de linhada, mas ele não 

gostava e não ia junto. Porém, o interesse pelo ofício surgiu após conhecer Edna e 

sua família, que viviam da pesca. 

No início, ele conta que não foi fácil. Disse que sofria muito, passava muito mal no 

barco e pensava seriamente em procurar outro emprego, mas aprendeu a trabalhar 

graças a um senhor, seu Sebastião Mendes de Souza, mais conhecido como Tião 

do Neno, que com muita paciência e boa vontade ensinou-lhe o ofício da pesca. 

Seu Tião do Neno foi seu “alicerce” durante o início, pois era quem o motivava a 

seguir com o trabalho, ter paciência e não desistir. Lhe ensinou desde o básico, 

como ficar em pé em uma canoa, remar, conhecer o tipo de pescaria, até mesmo 

ver o tempo. Seu Tião do Neno foi o responsável por engrená-lo na pesca e por 

fazê-lo continuar, somando, hoje, 40 anos de profissão. 



 

 
 

“Foi tudo por causa desse senhor, ele me ensinou o jeito de trabalhar, de ser uma 

pessoa calma em relação a enjoos, porque eu falava que não queria mais. Isso 

levou cerca de dois anos até meu corpo chegar a se adaptar em relação ao mar”, 

relembrou Luiz Antônio. 

Ao todo, trabalhou em cerca de 15 embarcações, de peixe e camarão. Dessas, 

duas foram suas: ‘Santa Maria’ e ‘Badejo’. Luiz Antônio conta que ambos os filhos 

já o acompanharam no trabalho, e que hoje, Luan, seu filho mais novo, tem seu 

próprio barco. 

Em 24 de junho de 2021, sofreu um acidente enquanto trabalhava com a pesca de 

arrasto, método de pesca que envolve puxar a rede de pesca atrás de um ou mais 

barcos. Durante o arrasto, que ele conta ser uma prática que exige muito esforço 

físico, acabou enroscando a mão na corda do tambor do guincho que o ajudava 

com a tarefa. 

Com dificuldade para conseguir levantar, Luiz Antônio agarrou-se no aparelho que 

ligava e desligava a máquina, e foi quando conseguiu apoio para se levantar e 

soltar a mão que estava presa, porém, com o corpo sendo arrastado para as 

engrenagens do guincho, por um reflexo, na tentativa de proteger a cabeça, levou o 

braço à frente. Para ele, sua mão havia alcançado o tambor do guincho, 

percebendo só depois que, de fato, tratava-se das engrenagens. 

Foram semanas de muita provação para ele e sua família. O ferimento exigia que 

diariamente ele fosse ao hospital para trocar os curativos. A primeira cirurgia foi 

feita, e somente quatro meses depois veio a segunda, que corrigiu o 

posicionamento de seu osso e permitiu que, mesmo sem a mão, pudesse recuperar 

os movimentos do pulso, após o religamento do tendão. 

Com fé e gratidão pela vida, Luiz Antônio continua em recuperação com a ajuda de 

seus familiares. Pai e esposo dedicado, segue sua vida com muita garra e 

determinação, esperançoso de que as novas gerações de caiçaras sejam mais 

conscientes e protejam o pedacinho do paraíso que temos chamado 

Caraguatatuba. 

Serviço 

Cerimônia ‘Barcos ao Mar’ 

Data: 29 de maio (sábado) 

Horário: 10h 

Local: Avenida Dr. Arthur Costa Filho, Centro (final da praia do Camaroeiro) 
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Prefeito de Caraguatatuba assina ordem de serviço para início das 

obras de revitalização da ciclovia na SP-55 

 

Visando a melhoria na qualidade de vida e infraestrutura da cidade, o prefeito de 

Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta quinta-feira (26) a ordem de serviço 

para execução da obra de reforma e revitalização da ciclovia, na Rodovia Rio-

Santos (SP-55) no trecho de 12 quilômetros, que compreende o trevo de entrada 

da cidade até a região sul, no limite com o município de São Sebastião. 

O investimento total da obra é superior a R$ 10,5 milhões. O valor será utilizado 

para os serviços de drenagem, pavimentação, sinalizações, pinturas e todo o 

processo de revitalização, que inclui a modernização e arborização da ciclovia. 

Com a assinatura da ordem de serviço, a obra começará, efetivamente, na próxima 

quarta-feira (1º/6) pela empresa Solovia Engenharia e Construções Ltda., mas os 

materiais já chegam nesta semana. A empresa também será responsável, junto ao 

órgão público, por zelar pela conservação e limpeza do local. 

O prefeito Aguilar Junior destacou que apesar de o trecho pertencer ao Governo do 

Estado e estar sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagens 

(DER), há tempos vem solicitando a autorização para fazer essa obra. “A reforma 

da ciclovia é uma das obras mais esperadas pela comunidade e foi uma proposta 

colocada no nosso Plano de Governo”, frisou. 

Este é considerado um dos projetos mais importantes investidos pela gestão, pois 

trará benefícios na qualidade de vida e, principalmente, na segurança da 

população, tendo em vista o grande fluxo de ciclistas que utilizam diariamente a 

ciclovia. 

O balconista Leonardo dos Reis Cesar, 19 anos, ficou feliz com a notícia. Morador 

no bairro Porto Novo, ele contou da dificuldade de passar de bicicleta em alguns 



 

 
 

trechos. “Sou usuário dessa ciclovia e tem lugar que o acesso está complicado 

mesmo por conta de buracos”. 

Juliana Santos, 19 anos, também moradora no bairro Porto Novo, disse que o 

anúncio do início das obras é muito importante. “A gente sofre muito no estado que 

ela se encontra”. 

A obra vai ser executada de acordo com as diretrizes de responsabilidade 

ambiental, com uso racional de recursos e equipamentos. Conforme o secretário de 

Obras Públicas, Leandro Borella, durante os trabalhos, será feito um caminho para 

que os ciclistas possam continuar usando a via. A previsão é que a ciclovia 

revitalizada seja entregue até o final deste ano. 
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Sorteios definem grupos do Campeonato de Futebol Master 50 anos 

de Caraguatatuba 

 

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

realizou na quarta-feira (25), no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves 

(Cemug), o Congresso Técnico do Campeonato de Futebol Master 50 anos. 

O encontrou reuniu os 13 representantes das equipes inscritas na competição e 

funcionários da administração municipal responsáveis pelo Futebol Amador do 

município, que explicaram as regras do campeonato. 

Depois de todo embasamento técnico, foram definidos os três grupos da 

competição através de sorteio. O Grupo A e B contam com quatro equipes e o 

Grupo C com cinco. 

Duas equipes se classificam no Grupo A e B e outras três no Grupo C. A última vaga 

das quartas de finais será definida pelo melhor 3º colocado dos dois primeiros 

grupos. 

“Os campeonatos de Futebol Amador de Caraguatatuba são uma grande tradição 

para a cidade. Iniciamos a temporada com o Torneio de Aniversário da Cidade e 

agora queremos manter a qualidade da nossa organização com os próximos 

campeonatos”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação. 

A competição está prevista para ser iniciada no dia 4 de junho. 

Confira os grupos: 

Grupo A: Juventos EC, Casa Branca, EC Estrela do Morro e Bom Prato FC. 

Grupo B: CA Novo Perequê, SE Porto Grande, Fluminense FC e Unidos Caraguá. 

Grupo C: CA Fortaleza, RFC, CA Guarani, Real Master e Flamengo Caraguá. 



 

 
 

Congresso 3ª Divisão 

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

realiza nesta quinta-feira (26) o Congresso Técnico do Campeonato da 3ª Divisão 

do Futebol Amador de 2022, no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves 

(Cemug), às 19h. 

Na ocasião, serão feitos os sorteios de grupos, definições de jogos, além de 

apresentarem o regulamento como equipes inscritas por grupo, que pode ser de 

três a quatro por chave, regras da competição, entre outros. 

Segundo a pasta, pelo menos 19 times se inscreveram para a competição que terá 

a supervisão técnica do Departamento de Futebol da Secretaria de Esportes. As 

disputas começam entre os dias 5 e 12 de junho, em local a ser definido no 

encontro de amanhã. 
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2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba abre 

inscrições para 600 vagas em 6 de junho 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes, promove no dia 

25 de junho (sábado), a 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba. 

Desta vez, a largada será as 17h30, na Praia do Indaiá, próximo à Pista de 

Bicicross. O trajeto também será diferente em comparação com a 2ª etapa, com 

chegada no Mirante Por do Som (entrada da Praia da Pedra da Freira). 

As inscrições começam no dia 6 e vão até o dia 22 de junho no Fundo Social de 

Solidariedade de Caraguatatuba. Serão disponibilizadas pela Secretaria de 

Esportes e Recreação 600 vagas para os corredores. Para a realização da inscrição 

é necessário à doação de um pacote de 500g de café em pó. Além disso, o 

interessado deve estar munido de um documento com foto. 

Os atletas receberão, sem custo, a camiseta do evento, kit do corredor contendo 

chip e numeração, além de frutas e isotônicos entregues após a corrida. 

“Como temos expectativa de realizar novas etapas das corridas, queremos sempre 

inovar e trazer novos trajetos. Nosso objetivo é estimular novos atletas e também 

aqueles que já correram nas outras etapas em participar das próximas”, diz 

Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação. 

Serviço 

2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba 

Data: 25 de junho (sábado) 

Horário: 17h30 

Local: Praia do Indaiá, próximo a Pista de Bicicross 



 

 
 

Inscrições: Um pacote de 500g de café em pó 

Data: De 6 a 22 de junho 

Local: Fundo Social de Solidariedade 

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro, Caraguatatuba 

Horário: 9h às 16h 
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Minha Família Sem Dengue: CCZ de Caraguatatuba prepara agentes 

para o Dia D de Combate aos criadouros 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba realizou na manhã 

desta quinta-feira (26), treinamento com 30 agentes de zoonoses para reforçar os 

cuidados com o inseticida do controle da dengue. 

A orientação foi realizada pelo engenheiro agrônomo e gerente da Clarke Brasil, 

José Teodoro da Cunha, que reforçou os cuidados com o uso do produto, 

principalmente com a quantidade correta e fatores ambientais. Ele ainda explicou 

que a nebulização é a última ferramenta utilizada no controle do mosquito e deve 

ser feita com técnica, aliada com treinamento, conhecimento e prática. 

Este treinamento é preparatório para iniciar o programa ‘Minha Família Sem 

Dengue’ deste ano, que terá a primeira ação no dia 4 de junho (sábado), promovida 

pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, com apoio de 

todas as secretarias. 

Das 8h às 14h, o Dia D de Combate à Dengue mobilizará aproximadamente 500 

pessoas que percorrerão a região sul com ações de bota-fora, visita aos imóveis 

para vistoria e retirada de possíveis criadouros. Estima-se que 20 mil casas sejam 

visitadas. 

O principal objetivo da ação é fazer com que a população contribua para o controle 

e redução do número de casos de dengue, principalmente após o resultado da 

última Avaliação de Densidade Larvária (ADL), realizada em abril. 

O índice obtido foi de 4% para média do município, considerado inédito na cidade, 

colocando Caraguatatuba em situação de risco para epidemia. A atenção vai para 

região sul que registrou taxa de 8,4%. 



 

 
 

O trabalho contará com 20 equipes e em cada grupo terá um agente comunitário 

de saúde e um agente de zoonoses, além de voluntários de diversas secretarias 

que contribuirão para os trabalhos. Serão visitados os bairros Jardim Britânia, 

Pontal Santamarina, Golfinhos, Morro do Algodão, Travessão, Barranco Alto, 

Perequê-Mirim, Porto Novo e Praia das Palmeiras. 

Os agentes estarão identificados com coletes e crachás. Durante a ação também 

ocorrerá distribuição de panfletos e orientação casa a casa sobre a importância da 

eliminação de criadouros do mosquito. 

A Prefeitura conta com o apoio da população para receber as equipes, acompanhar 

a vistoria e retirar qualquer material que possa acumular água e criadouros do 

mosquito da dengue. Neste dia, está autorizado descartar nas calçadas itens 

inservíveis que sejam possíveis criadouros para recolhimento da Secretaria de 

Serviços Públicos (Sesep). 

Casos 

Até o momento, a cidade registrou 106 casos positivos, ultrapassando todo ano de 

2021, com 72 casos. 
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Caraguatatuba tem 45% do público alvo imunizado contra gripe e 

campanha encerra em 3 de junho 

 

A Campanha de Vacinação contra Gripe (H1N1) em Caraguatatuba encerra em 3 de 

junho e até agora 20.911 pessoas foram imunizadas, o que representa 45,32% 

dos públicos alvos, sendo idosos, profissionais da saúde, crianças de seis meses a 

cinco anos de idade, gestantes, puérperas, professores, pessoas com deficiência 

ou com comorbidades, entre outros. Para a Secretaria de Saúde, esse número 

continua abaixo do esperado. 

Nenhum dos grupos prioritários obteve a meta de 90%. Entre os idosos houve 66% 

de adesão; profissionais da saúde 55%; crianças 30%; gestantes 19%; puérperas 

14%; professores 20%; pessoas com alguma deficiência 1% e com comorbidades 

45%. 

A vacinação continua sendo a forma mais eficaz de prevenir a gripe e proteger as 

pessoas que têm maior risco de desenvolver complicações. A vacina é segura, evita 

casos alarmantes e óbitos por gripe. A dose também protege contra as novas cepas 

do vírus H1N1, H3N2 e tipo B. 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher, volta a reforçar aos grupos prioritários sobre 

a importância da vacinação com a chegada do período de inverno, porque é nesta 

época que a doença se espalha mais rápido. 

As crianças também precisam receber, além da vacina contra a gripe, o imunizante 

contra o sarampo. Não há necessidade de cumprir um tempo de intervalo para 

aplicação das doses. Dessa forma, as duas vacinas poderão ser administradas no 

mesmo dia. 



 

 
 

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

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

documento com foto e a Carteira de Vacinação. 

Confira o endereço das unidades de saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/mrxe47b2
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Caraguatatuba vence prêmio de inovação com projeto de 

monitoramento via satélite 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, recebeu nesta terça-feira (24) o Prêmio 

InovaCidade com o projeto de “Tecnologia de Satélites Orbitais Aplicados no 

Monitoramento de Ocupações Irregulares e Controle dos Impactos Ambientais”, da 

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento. A premiação do 

Instituto Smart City Business America reconhece iniciativas que contribuem para a 

melhoria da qualidade de vida nas cidades. 

O evento aconteceu no Teatro Paulo Eiró, em São Paulo, durante a abertura do 

Smart City Business Brazil Congress (Congresso Brasil de Negócios para Cidades 

Inteligentes), com a presença de diversos prefeitos do Brasil, incluindo o da capital 

paulista, Ricardo Nunes. 

Das 96 iniciativas inscritas por órgãos da administração pública, empresas e 

entidades da sociedade civil, 24 projetos foram considerados inovadores pela 

comissão julgadora. Após a cerimônia de abertura, o congresso segue nos dias 25 

e 26 de maio, a partir das 9h, no Pro Magno Centro de Eventos, na Capital. 

Caraguá vem passando por intenso processo de crescimento urbano nos últimos 

anos, chegando a estar na 13ª posição do Ranking das Melhores Cidades para 

Fazer Negócios – Mercado Imobiliário, estudo elaborado pela Urban Systems, com 

exclusividade para a Revista Exame. 

Para acompanhar e receber alertas decorrentes das alterações em todo o território 

do município, o Departamento de Estatística e Informação da Secretaria de 

Planejamento Estratégico e Desenvolvimento implantou uma solução de 

monitoramento com imagens de satélite de alta resolução capazes de identificar 

com precisão o surgimento de novas construções, invasões, descarte irregular de 



 

 
 

entulho e degradação da vegetação, além de servir de ferramenta para a tomada 

de decisão na adoção de políticas públicas que contemplem as necessidades da 

população. 

Esse monitoramento criou subsídios fundamentais para um amplo entendimento 

da dinâmica de alteração do uso e cobertura do solo no município, apoiando as 

fiscalizações em campo de forma rápida e assertiva, impactando fortemente a 

melhoria de vida de toda a população, contribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida da população, redução das invasões de áreas irregulares, redução do 

descarte irregular de entulho, redução do desmatamento e atualização do cadastro 

imobiliário. 

Na avaliação do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, a implantação desse 

programa ajuda no desenvolvimento do município, principalmente do ponto de 

vista ambiental evitando tragédias como a Catástrofe de 67 quando morros caíram 

na região central da cidade. 

“Temos trabalhado muito a questão das ocupações irregulares por meio de 

monitoramento de vários setores, junto com o Programa de Regularização 

Fundiária que dá dignidade às famílias que até então não tinham direito a 

nenhuma infraestrutura e, ao mesmo tempo, também evitamos novas invasões. 

Todos esses programas são trabalhados dentro do nosso Plano Diretor para um 

crescimento sustentável do nosso município”. 

Cidade Inteligente 

Smart City é um conceito que evoluiu ao logo dos últimos anos e, hoje, é definido 

um conjunto de iniciativas orientadas ao desenvolvimento da gestão da cidade, 

com foco na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e no aumento da 

equidade social, tendo a tecnologia e os dados como a força vital das soluções 

inteligentes. 
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Prefeitura divulga lista de estabelecimentos inscritos para o 17º 

Caraguá A Gosto 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, divulgou, nesta 

quarta-feira (25), a lista de estabelecimentos inscritos para participar da 17ª edição 

do ‘Caraguá A Gosto’. O evento será realizado de 1º de agosto a 4 de setembro. 

Para chegar ao resultado, o Comitê Técnico de Avaliação levou em conta, além da 

entrega de documentação obrigatória, a apresentação de receitas originais e 

exclusivas, preparadas especialmente para o concurso. Ao todo, 51 

empreendimentos foram considerados aptos para compor a competição 

gastronômica. 

Os candidatos que não figuram na lista, podem apresentar recurso de 26 a 30 de 

maio, através do e-mail inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br ou, 

presencialmente, das 9h às 17h, na Secretaria de Turismo, localizada na Avenida 

Dr. Arthur da Costa Filho, 25, no Centro. 

O resultado final com os estabelecimentos credenciados para participação no 17º 

Caraguá A Gosto será divulgado na próxima terça-feira (31), no endereço 

eletrônico www.caraguatatuba.sp.gov.br. Neste ano, o evento somará 11 

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

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 

3897-7910. 

Abaixo, os estabelecimentos devidamente inscritos no concurso: 

– Sorveteria Sergio 

– Kadu Lanches 

– Bistrô Zen 

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


 

 
 

– Guaruçá 

– Direto na Brasa 

– Ostra & Ouriço 

– Kiskonofre 

– Rei Burger 

– Gamboa 

– Garage Bar 

– Acabana 

– Tricks Burger 

– Docas Açaí 

– Skina Chicken 

– Kintal do Marquinhos 

– Atlantic Burguer 

– Nonna Peroni 

– Baleia Branca 

– Mar & Terra 

– Don Corleone 

– Balaio Caiçara 

– Rock Bar 

– Embarque 

– La Costa Café 

– Tapera Branca 

– Café D’Ary 

– Prosa e Poesia 

– Kamisama 

– Batatuba 

– Japa Pizza 

– Tico’s Burger 

 

– Alegro 

– Resenha’s 



 

 
 

– Chocolateria Brasileira 

– O Quintal 

– Franchicken 

– Frutta Pão Bistrô 

– Terrazza 

– Villa Gourmet 

– BBB Hamburgueria 

– Malalu 

– Quiosque da Filó 

– Caiçara’s 

– Restaurante Golfinho 

– Caiçara’s II 

– Oficina das Pizzas 

– Nori Sushi 

– Restaurante do Jorginho 

– Santo Suco 

– Dubi Café 

– Pizzaria do Canal 
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Prefeito de Caraguatatuba recebe jovem surfista destaque em 

campeonatos nacionais de longboard 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, e o secretário de Esportes e Recreação, 

Edvaldo Ormindo, receberam nesta quarta-feira (25) a jovem surfista Katellyn 

Oliveira, 12 anos, que tem conquistado troféus nos campeonatos por onde 

participa. O último deles foi o pódio mais alto do II Pipa Long Surf Festival, categoria 

iniciante, realizado em Tibaú do Sul (RN) no início de maio. 

Aguilar Junior destacou a importância da jovem representar o município, levando o 

nome de Caraguatatuba cada vez mais para longe, mostrando que aqui se forma 

campeões. “Estou muito feliz com as suas conquistas e saber que você carrega o 

nome de Caraguá por onde passa”. 

Katellyn recebe o apoio do município por meio da Secretaria de Esportes e 

Recreação e faz questão de levantar a bandeira de Caraguatatuba a cada pódio 

que sobe. 

A jovem conta que surfa deste os três anos, com apoio dos pais Danilo e Sabrina 

Oliveira. Eles têm um projeto de aulas de surfe para iniciantes na altura do 

quiosque 38, no Indaiá, e dão aulas gratuitas para criança a partir dos seis anos 

até a fase da adolescência. 

Segundo Danilo, que também é seu treinador, desde que ganhou a primeira 

prancha de longboard aos 8 anos, a surfista nunca mais saiu das águas. No 

currículo, ela tem o 1º lugar no Rio Grande do Norte, a conquista da 1ª Etapa do 

Festival Canela Seca de Longboard no Rio de Janeiro e o 4º lugar na categoria Open 

também em águas cariocas, além do vice campeonato no A.S.L. Longboard Festival, 

realizado em Santos. E, também, a consagração  como Rainha do Canto Mágico, 

em evento de surfe realizado na Praia da Baleia, em São Sebastião. 



 

 
 

Agora, a competidora se prepara para o Circuito Brasileiro de Longboard, que será 

realizado entre os dias 24 e 26 de junho, em Sergipe. 
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Caraguatatuba retoma projeto Viola na Praça nesta sexta-feira 

 

Com o intuito de fortalecer a cultura tradicional caipira, a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), retoma nesta sexta-feira 

(27) o projeto Viola na Praça, com apresentações mensais da Orquestra de Viola 

Caipira Estrela de Ouro. 

O ponto de encontro com o público é a Praça Cândido Mota (Coreto), que recebe o 

grupo musical sempre a partir das 20h. A orquestra, formada por 13 integrantes, 

mistura viola, violão e percussão para interpretar, de forma instrumental, clássicos 

da música sertaneja raiz. 

Entre os artistas interpretados estão Tião Carreiro, Almir Sater, Renato Teixeira e 

grandes nomes. Os violeiros também passeiam por outros estilos musicais, com 

canções que vão desde Beatles até Johann Sebastian Bach, além de canções 

temáticas, sempre ao som da viola caipira. 

O grupo se apresenta toda última sexta-feira de cada mês até dezembro deste ano. 

O maestro da orquestra, Alexandre Nunes, contou que a volta era aguardada por 

todos. “Estávamos ansiosos e com muita esperança aguardando essa retomada. É 

um sonho que está se realizando”, comentou o regente. 

Projeto Viola na Praça 

Quando: toda última sexta-feira de cada mês 

Horário: sempre a partir das 20h 

Local: Coreto da Praça Cândido Mota – Centro 

Confira a agenda de apresentações: 



 

 
 

Dias 27 de maio, 24 de junho, 29 de julho, 26 de agosto, 30 de setembro, 28 de 

outubro, 25 de novembro e 30 de dezembro. 
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Prefeitura de Caraguatatuba remove cerca improvisada e recupera 

área pública invadida no Rio do Ouro 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, recuperou, na 

última terça-feira (24), uma área pública invadida no bairro Rio do Ouro, região 

central do município. O trabalho teve apoio da Atividade Delegada da Polícia Militar 

Ambiental. 

Na ocasião, a equipe de fiscalização, com a colaboração de funcionários e 

maquinários da Secretaria de Serviços Públicos, atuou na remoção de placas de 

metal e tábuas de madeira que serviam como cercado improvisado do local. 

A ação decorreu de uma denúncia registrada na Central de Relacionamento 156, 

pela qual a população pode realizar diversos tipos de solicitações, inclusive apontar 

irregularidades como esta, até mesmo de forma anônima. 

Segundo a pasta, os responsáveis pela invasão ainda não foram localizados pela 

municipalidade. O ato de invadir e ocupar uma área em Caraguatatuba, sem a 

devida autorização, é ilegal. No município, a infração é passível de uma multa de 

718 VRMs (Valor de Referência do Município), o equivalente a R$ 2.979,70. 
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Caraguatatuba recebe Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes em 

junho 

 

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista 

será realizado no dia 23 de junho (quinta-feira), das 8h às 16h30, no Teatro Mario 

Covas, em Caraguatatuba. 

Promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), o evento reunirá prefeitos, gestores e 

servidores públicos com o intuito de estimular e auxiliar os municípios na 

implantação de ferramentas para eficiência da administração pública e 

desenvolvimento socioeconômico. 

O diretor da RCD, José Marinho, disse que o fórum agrega exemplos de utilização 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) para a solução de problemas e 

melhoria do atendimento à população. “A pandemia acelerou a necessidade do uso 

de tecnologia e a transformação digital dos serviços públicos. Se antes a tecnologia 

era importante, agora passou a ser essencial”, observa. “Será a oportunidade para 

a troca de conhecimentos entre os gestores públicos sobre como planejar e 

implantar ações”, completa. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, destaca a importância do evento para 

fomentar o desenvolvimento dos municípios através da tecnologia e inovação. 

“Para Caraguatatuba, é muito importante receber o Fórum Cidades Digitais e 

Inteligentes. Desde a minha primeira gestão temos investido em tecnologia a 

serviço da população. A integração dos serviços, acessos a documentos da 

administração pública, troca da iluminação pública por lâmpadas de LED (diodo 

emissor de luz), muito mais econômica e que também possibilitam integração com 

outros sistemas, já são uma realidade e logo nossa cidade será totalmente digital”, 

ressalta. 



 

 
 

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e 

Litoral Paulista são gratuitas para servidores públicos e devem ser feitas pelo 

link: https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-

do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849.  O Teatro Mario Covas está 

localizado na Avenida Goiás 187, no Indaiá. 

Tecnologia na administração pública 

A tecnologia está incorporada na vida do cidadão, fazendo com que ele torne-se 

mais exigente quanto aos serviços e processos oferecidos pelo setor público. Os 

benefícios alcançados com as tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

variam de acordo com necessidades identificadas em cada município, impactando 

setores como arrecadação, comunicação, social, segurança pública, economia, 

empreendedorismo, turismo, visibilidade, mobilidade e saúde. 

A Rede Cidade Digital (RCD) realiza, em parceria com prefeituras e associações de 

municípios, eventos gratuitos para prefeitos, gestores e vereadores pelo país, como 

forma de levar conhecimento sobre como utilizar as tecnologias da informação e 

comunicação no aprimoramento dos serviços públicos nos pequenos e médios 

municípios. 

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista 

Data: 23/06 

Horário: das 8h às 16h30 

Local: Teatro Mário Covas 

Endereço: Avenida Goiás 187 – IndaiáInscrições abertas e gratuitas para 

servidores públicos:https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-

e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849
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https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849
https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849
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Audiências da PPP da limpeza urbana de Caraguatatuba terminam 

nesta sexta-feira no Indaiá 

 

A terceira e última audiência pública sobre a contratação da nova empresa que 

executará os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em 

Caraguatatuba será nesta sexta-feira (27/5), às 19h, na Emef Dr. Carlos de 

Almeida Rodrigues, no Indaiá. A Prefeitura de Caraguatatuba abrirá licitação para 

contratação de uma parceria público-privada (PPP), na modalidade de concessão 

administrativa, para realização do serviço. 

A discussão sobre a proposta continua nesta quinta-feira (26), às 19h, na EMEF 

Profª Antonia Antunes Arouca, na Massaguaçu. O público também pode assistir às 

audiências pelo canal daPrefeitura de Caraguatatuba no YouTube. 

AEMEF Alaor Xavier Junqueira, no bairro Travessão, recebeu o primeiro debate 

sobre o tema na última quarta-feira (25). Os presentes tiveram a oportunidades de 

fazer questionamentos sobre a proposta e, mediante a inscrição prévia e 

acompanhamento da audiência pela internet, pôde se manifestar pelo aplicativo 

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

O presidente do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas de 

Caraguatatuba e secretário adjunto de Administração, Marcus ‘Bob’ Gomes, disse 

que na PPP a remuneração é vinculada ao desempenho ou a demanda do uso do 

bem e serviço. “Além disso, o setor público atua ativamente como parte da relação 

contratual de longo prazo. Quais são as vantagens da PPP? As PPPs permitem que 

os governos deleguem serviços à iniciativa privada e priorizem atenção e 

investimentos em áreas como saúde e educação, com melhor desempenho e 

otimização dos recursos”, destacou. 

https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial.


 

 
 

O presidente enumerou os avanços trazidos pelo contrato de concessão 

administrativa firmado entre a Prefeitura de Caraguatatuba e a empresa Caraguá 

Luz. “A PPP da iluminação pública foi a primeira assinada no Estado de São Paulo e 

segunda do Brasil”, recordou. 

Conforme os estudos realizados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(Fipe), a parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa, 

envolve a execução de serviços integrados de limpeza pública e manejo de 

resíduos sólidos, através da coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição 

final de resíduos sólidos gerados no município. 

O contrato com a empresa que apresentar a melhor técnica e preço na licitação 

terá 20 anos de duração. Após a assinatura do contrato, a concessionária ficará 

responsável pela coleta e transporte do lixo doméstico, coleta manual dos resíduos 

da construção civil (RCC), varrição manual e mecânica de vias e logradouros 

públicos, implantação e operação dos três Ecopontos existentes e a operação de 

transbordo de resíduos sólidos urbanos, além da instalação de um de centro de 

educação ambiental, uma usina de triagem de resíduos sólidos, uma usina de 

processamento de RCC e uma estação de transbordo. 

Mais detalhes sobre a PPP da limpeza pública estão disponíveis no 

site https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc (“Empresa”/ “Licitações”/ 

“Licitações a partir de janeiro/2022”). A Secretaria de Administração fica na 

Avenida. Siqueira Campos, 44 – Centro. O telefone é o (12) 3897-8176 (Área de 

Licitação). O atendimento ao público é das 9h às 16h30. 

Mais Audiências públicas 

Dia 26 de maio, 19h – EMEF Profª Antonia Antunes Arouca (Rua Itália Baffi Magni, 

581 – Massaguaçu) 

Dia 27 de maio, 19h – EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues (Avenida 

Pernambuco, 1.101 – Indaiá) 

Na Internet: Canal daPrefeitura de Caraguatatuba no YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc
https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial.
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Prefeitura de Caraguatatuba garante vitória na Justiça e empresa de 

ônibus é notificada para deixar o serviço 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba notificou nesta quinta-feira (26) a empresa de 

ônibus da cidade que, após derrota judicial, tem cinco dias para deixar de operar o 

sistema. O município garante que os usuários não serão prejudicados. 

A decisão proferida na SLS 3071/SP, pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº. 1572/2021, ratificando 

sobre a Caducidade do Contrato de Concessão nº. 73/07, firmado entre o 

município de Caraguatatuba e a Praiamar Transportes. 

Com isso, a atual empresa opera na cidade até às 23h59 do dia 31 de maio. 

O objetivo do município é oferecer um serviço de qualidade para o usuário do 

transporte público coletivo, o que se tornou completamente inviável com a atual 

empresa prestadora do serviço. 

Além disso, a Prefeitura de Caraguatatuba vai ouvir a população sobre as melhorias 

que precisam ser feitas, através das Audiências Públicas marcadas para os dias 1, 

2 e 3 de junho, nas três regiões da cidade. 

“No período da intervenção, no ano passado, foi constatado que é possível oferecer 

um serviço de qualidade para o munícipe. Mas esta empresa se negou a qualquer 

melhoria, por isso entramos com o pedido de caducidade do contrato. Esta nova 

vitória judicial mostra que precisamos mudar isso e agora é o que faremos”, 

explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti. 

AUDIÊNCIAS 

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 1º 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_795.pdf
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Cerimônia ‘Barcos ao Mar’ marca fim do Defeso do Camarão e 

homenageia o pescador Luiz Antônio de Assis 

 

A 23ª edição da tradicional cerimônia ‘Barcos ao Mar’, que marca o fim do Defeso 

do Camarão, será realizada neste domingo (29), a partir das 10h, no Entreposto de 

Pesca do Camaroeiro, no Centro de Caraguatatuba. 

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 crustáceo. 

A cerimônia é realizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba, e é considerada o pontapé inicial para o 

Festival do Camarão, que será realizado de 15 a 24 de julho na Praça da Cultura, 

no Centro da cidade. 

Procissão 

Os pescadores participam da procissão terrestre, onde os fiéis carregam o andor 

com as imagens de São Pedro Pescador e de Nossa Senhora dos Navegantes, após 

serem abençoados pelo padre Cláudio Rodrigues da Silva, pároco da Igreja Santa 

Terezinha. 

Acompanhados pela Banda Municipal Carlos Gomes durante o cortejo a pé, eles 

seguem para os barcos enfeitados, saindo da praia do Camaroeiro em procissão 

marítima, passando pela Prainha e Martin de Sá. 

Homenagem 



 

 
 

Durante a cerimônia ‘Barcos ao Mar’ também será homenageado o pescador Luiz 

Antônio de Assis. 

Luiz Antônio de Assis, 55, nasceu em 15 de janeiro de 1967, na cidade de São José 

dos Campos, no interior do Estado de São Paulo.  Filho de João de Assis e Maria 

Ione de Siqueira, mudou-se para Caraguatatuba quando ainda era bebê. 

Luiz Antônio tem um irmão: Ivens Roberto de Assis e uma irmã adotiva: Maria Lucia 

Fernandes de Miranda, também moradores de Caraguatatuba. 

Criado no bairro do Ipiranga, próximo à praia do Camaroeiro, Luiz Antônio 

considera-se um caiçara nato, tendo vivido toda sua vida em Caraguatatuba, 

próximo ao mar. Ele conta que, seu avô trabalhava como contador na cidade de 

São José dos Campos e que possuía uma casa de veraneio na cidade, e que após 

seu pai, João, formar-se também em contabilidade, a família decidiu vir morar no 

Litoral Norte, onde, mais tarde, seu pai montou um escritório, localizado na Rua 

Anchieta, no Centro de Caraguá. 

O jovem Luiz Antônio teve diversos empregos, inclusive em uma fábrica de blocos. 

Ele conta que seu pai queria que ele desse continuidade ao ofício de contador, 

como seu avô e ele fizeram. Mas para ele, passar o dia mexendo com papéis 

dentro de um escritório não era nada atrativo. “Aquilo ali não era viver, era ficar 

preso em um lugar que não era minha praia”, recordou. 

E o amor pelo mar veio acompanhado do amor de sua vida, Edna do Espírito Santo 

de Assis, caiçara e filha de pescador. Luiz Antônio e Edna estão juntos, entre 

casamento e namoro, há 39 anos, sendo 36 anos de casados e três de namoro. 

Juntos tiveram dois filhos, Diogo Roberto e Luan Ricardo de Assis. 

Luiz Antônio conta que ele e Edna sempre moraram no mesmo bairro, tiveram 

vários amigos em comum e inclusive estudaram a quinta série juntos na Escola 

Estadual Alcides de Castro Galvão, no bairro Ipiranga. Tantas coincidências, mas 

somente foram realmente se conhecer anos depois através de amigos. 

Ele conta que desde sempre os amigos saiam para pescar de linhada, mas ele não 

gostava e não ia junto. Porém, o interesse pelo ofício surgiu após conhecer Edna e 

sua família, que viviam da pesca. 

No início, ele conta que não foi fácil. Disse que sofria muito, passava muito mal no 

barco e pensava seriamente em procurar outro emprego, mas aprendeu a trabalhar 

graças a um senhor, seu Sebastião Mendes de Souza, mais conhecido como Tião 

do Neno, que com muita paciência e boa vontade ensinou-lhe o ofício da pesca. 

Seu Tião Neno foi seu “alicerce” durante o início, pois era quem o motivava a seguir 

com o trabalho, ter paciência e não desistir. Lhe ensinou desde o básico, como ficar 

em pé em uma canoa, remar, conhecer o tipo de pescaria, até mesmo ver o tempo. 



 

 
 

Seu Tião do Neno foi o responsável por engrená-lo na pesca e por fazê-lo continuar, 

somando, hoje, 40 anos de profissão. 

“Foi tudo por causa desse senhor, ele me ensinou o jeito de trabalhar, de ser uma 

pessoa calma em relação a enjoos, porque eu falava que não queria mais. Isso 

levou cerca de dois anos até meu corpo chegar a se adaptar em relação ao mar”, 

relembrou Luiz Antônio. 

Ao todo, trabalhou em cerca de 15 embarcações, de peixe e camarão. Destas, duas 

foram suas: ‘Santa Maria’ e ‘Badejo’. Luiz Antônio conta que ambos os filhos já o 

acompanharam no trabalho, e que hoje, Luan, seu filho mais novo, tem seu próprio 

barco. 

Em 24 de junho de 2021, sofreu um acidente enquanto trabalhava com a pesca de 

arrasto, método de pesca que envolve puxar a rede de pesca atrás de um ou mais 

barcos. Durante o arrasto, que ele conta ser uma prática que exige muito esforço 

físico, acabou enroscando a mão na corda do tambor do guincho que o ajudava 

com a tarefa. 

Com dificuldade para conseguir levantar, Luiz Antônio agarrou-se no aparelho que 

ligava e desligava a máquina, e foi quando conseguiu apoio para se levantar e 

soltar a mão que estava presa, porém, com o corpo sendo arrastado para as 

engrenagens do guincho, por um reflexo, na tentativa de proteger a cabeça, levou o 

braço à frente. Para ele, sua mão havia alcançado o tambor do guincho, 

percebendo só depois que, de fato, tratava-se das engrenagens. 

Foram semanas de muita provação para ele e sua família. O ferimento exigia que 

diariamente ele fosse ao hospital para trocar os curativos. A primeira cirurgia foi 

feita, e somente quatro meses depois veio a segunda, que corrigiu o 

posicionamento de seu osso e permitiu que, mesmo sem a mão, pudesse recuperar 

os movimentos do pulso, após o religamento do tendão. 

Com fé e gratidão pela vida, Luiz Antônio continua em recuperação com a ajuda de 

seus familiares. Pai e esposo dedicado, segue sua vida com muita garra e 

determinação, esperançoso de que as novas gerações de caiçaras sejam mais 

conscientes e protejam o pedacinho do paraíso que temos chamado 

Caraguatatuba. 

Serviço 

Cerimônia ‘Barcos ao Mar’ 

Data: 29 de maio (sábado) 

Horário: 10h 

Local: Avenida Dr. Arthur Costa Filho, Centro (final da praia do Camaroeiro) 
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CDP de Caraguatatuba abraça o teatro como ferramenta para 

reintegração social de presos 

 

Ressocialização de detentos por meio das artes cênicas recebeu subsídio do 

PROAC 

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

Caraguatatuba é palco de uma nova iniciativa em busca da ressocialização para 

seus custodiados. A unidade prisional recebe, desde fevereiro deste ano, o 

chamado “Teatro Libertador”. A ação, idealizada por contadores de histórias do 

município que já atuaram em diversas atividades culturais dentro do 

estabelecimento penal, tem o objetivo de trazer o incentivo à arte no ambiente 

carcerário. O presídio agora conta com sua própria oficina de teatro. A prática ainda 

valoriza aspectos importantes do caminho da reinserção social, como o trabalho 

em equipe, trocas de experiências e relações de confiança entre os envolvidos. 

O projeto visa produzir uma peça teatral inspirada no texto “Será o Benedito? ou O 

Roubo do Santo, ou Acuda, São Benedito!”, de Olair Ocan (2002), publicado na 

revista Teatro da Juventude. O grupo de teatro reúne 15 presos que cumprem pena 

em regime fechado no CDP. Semanalmente, os apenados participam de encontros 

e recebem orientações sobre técnicas de atuação, postura, posicionamento em 

cena, estudam e decoram as falas dos personagens. Os detentos também 

participam da produção do cenário, figurino, adaptação de roteiro e montagem do 

palco. 



 

 
 

“Participar dessa atividade é transformador. É como se eu estivesse em outra 

realidade, sem tristeza. O sentimento que vivemos aqui, em contato com os 

professores, nos renova e os nossos dias se tornam mais leves”, afirma Carlos, 31 

anos, reeducando que faz parte da ação. Ele conta também que sempre gostou de 

cultura, poesia e contos. Em 2008, chegou a participar de um grupo de rap em São 

Sebastião, sua cidade. 

A iniciativa foi contemplada pelo Programa de Ação Cultural (PROAC) da Secretaria 

de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O PROAC é uma legislação 

estadual de incentivo à cultura criada em 2006 através da Lei nº 12.268/2006. 

Seu principal objetivo é regulamentar a oferta de patrocínios para a área. 

A professora de teatro e coordenadora da oficina, Rosa Maria Rita Brugnerotti, já 

atuava como contadora de histórias nas Jornadas da Cidadania e Empregabilidade 

realizadas no CDP. O contato com o sistema penitenciário fez surgir a ideia do 

Teatro Libertador. “Eu participei de algumas ações culturais durante as jornadas e 

sempre senti falta de ver algo do tipo funcionando dentro da unidade. Sempre tive 

essa vontade de formar um grupo de teatro no CDP. Foi assim que decidi estruturar 

essa ideia e inscrevê-la junto ao PROAC”, diz Rita. 

Para o Diretor Geral do CDP de Caraguatatuba, Alan Carlos Scarabel de Souza, o 

trabalho traz reflexões valiosas aos reeducandos. “Ocorre o incentivo à leitura, e, 

mais do que isso, fomenta a vivência em coletividade, onde um aprende a escutar 

a opinião do outro e a respeitar o espaço, as dificuldades do próximo. Esses valores 

são ímpares para a vida em sociedade, e são constantemente buscados durante o 

processo de ressocialização”, comenta Scarabel. 

A GRANDE ESTREIA 

A peça tem previsão de estreia para setembro deste ano e poderá ser apresentada 

para os servidores do CDP ou familiares dos presos participantes. A direção da 

unidade pretende realizar um dia cultural diferente, com várias atividades para 

celebrar o trabalho e talento dos envolvidos no projeto. 
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2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba abre 

inscrições para 600 vagas em 6 de junho 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes, promove no dia 

25 de junho (sábado), a 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba. 

Desta vez, a largada será as 17h30, na Praia do Indaiá, próximo à Pista de 

Bicicross. O trajeto também será diferente em comparação com a 2ª etapa, com 

chegada no Mirante Por do Som (entrada da Praia da Pedra da Freira). 

Dia 22 de junho no Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba. Serão 

disponibilizadas pela Secretaria de Esportes e Recreação 600 vagas para os 

corredores. Para a realização da inscrição é necessário à doação de um pacote de 

500g de café em pó. Além disso, o interessado deve estar munido de um 

documento com foto. 

Os atletas receberão, sem custo, a camiseta do evento, kit do corredor contendo 

chip e numeração, além de frutas e isotônicos entregues após a corrida. 

“Como temos expectativa de realizar novas etapas das corridas, queremos sempre 

inovar e trazer novos trajetos. Nosso objetivo é estimular novos atletas e também 

aqueles que já correram nas outras etapas em participar das próximas”, diz 

Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação. 

Serviço 

2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba 



 

 
 

Data: 25 de junho (sábado) 

Horário: 17h30 

Local: Praia do Indaiá, próximo a Pista de Bicicross 

Inscrições: Um pacote de 500g de café em pó 

Data: De 6 a 22 de junho 

Local: Fundo Social de Solidariedade 

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro, Caraguatatuba 

Horário: 9h às 16h 
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Caraguatatuba retoma projeto Viola na Praça nesta sexta-feira 

 

Com o intuito de fortalecer a cultura tradicional caipira, a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), retoma nesta sexta-feira 

(27) o projeto Viola na Praça, com apresentações mensais da Orquestra de Viola 

Caipira Estrela de Ouro. 

O ponto de encontro com o público é a Praça Cândido Mota (Coreto), que recebe o 

grupo musical sempre a partir das 20h. A orquestra, formada por 13 integrantes, 

mistura viola, violão e percussão para interpretar, de forma instrumental, clássicos 

da música sertaneja raiz.  

Entre os artistas interpretados estão Tião Carreiro, Almir Sater, Renato Teixeira e 

grandes nomes. Os violeiros também passeiam por outros estilos musicais, com 

canções que vão desde Beatles até Johann Sebastian Bach, além de canções 

temáticas, sempre ao som da viola caipira. 

O grupo se apresenta toda última sexta-feira de cada mês até dezembro deste ano. 

O maestro da orquestra, Alexandre Nunes, contou que a volta era aguardada por 

todos. “Estávamos ansiosos e com muita esperança aguardando essa retomada. É 

um sonho que está se realizando”, comentou o regente. 

Projeto Viola na Praça 

Quando: toda última sexta-feira de cada mês 

Horário: sempre a partir das 20h 



 

 
 

Local: Coreto da Praça Cândido Mota – Centro 

Confira a agenda de apresentações: 

Dias 27 de maio, 24 de junho, 29 de julho, 26 de agosto, 30 de setembro, 28 de 

outubro, 25 de novembro e 30 de dezembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Vale 

 

Prefeitura de Caraguatatuba garante vitória na Justiça e empresa de 

ônibus é notificada para deixar o serviço 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba notificou nesta quinta-feira (26) a empresa de 

ônibus da cidade que, após derrota judicial, tem cinco dias para deixar de operar o 

sistema. O município garante que os usuários não serão prejudicados. 

A decisão proferida na SLS 3071/SP, pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº. 1572/2021, ratificando 

sobre a Caducidade do Contrato de Concessão nº. 73/07, firmado entre o 

município de Caraguatatuba e a Praiamar Transportes. 

Com isso, a atual empresa opera na cidade até às 23h59 do dia 31 de maio. 

O objetivo do município é oferecer um serviço de qualidade para o usuário do 

transporte público coletivo, o que se tornou completamente inviável com a atual 

empresa prestadora do serviço. 

Além disso, a Prefeitura de Caraguatatuba vai ouvir a população sobre as melhorias 

que precisam ser feitas, através das Audiências Públicas marcadas para os dias 1, 

2 e 3 de junho, nas três regiões da cidade. 

“No período da intervenção, no ano passado, foi constatado que é possível oferecer 

um serviço de qualidade para o munícipe. Mas esta empresa se negou a qualquer 

melhoria, por isso entramos com o pedido de caducidade do contrato. Esta nova 



 

 
 

vitória judicial mostra que precisamos mudar isso e agora é o que faremos”, 

explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti. 

AUDIÊNCIAS 

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 1º 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 
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Editoria: Caraguatatuba 
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Sabesp utiliza tecnologia inovadora para modernizar tubulação de 

esgotos em Caraguatatuba 

Uma nova rede será construída dentro da antiga existente no bairro Poiares, com 

utilização de método não-destrutivo; investimentos somam R$ 9,3 milhões 

 

A Sabesp iniciou a modernização do coletor-tronco localizado na avenida Marechal 

Floriano Peixoto, no bairro Poiares, em Caraguatatuba. 

A obra, com investimentos na ordem de R$ 9,3 milhões do Programa Onda Limpa 

Litoral Norte, vai beneficiar uma população estimada em 82,3 mil pessoas dos 

bairros Centro, Indaiá, Poiares, Aruan, Tinga e Rio do Ouro, além de gerar 15 

empregos diretos para moradores do município. 

O coletor-tronco em operação é uma tubulação de maior diâmetro responsável por 

recolher os efluentes recebidos de diversas estações de bombeamento de esgotos, 

entre elas as principais, localizadas na Avenida da Praia, na região central da 

cidade, das praias Indaiá e Aruan e também das imediações da Feira do Rolo, no 

bairro Tinga. 

Para a recuperação dessa antiga tubulação será utilizada uma tecnologia inovadora 

CIPP (Cured In Place Pipe), que consiste na produção de uma nova tubulação no 

interior da antiga sem que seja necessário retirá-la, utilizando o método não-

destrutivo e a luz ultravioleta (UV) como “cura” deste material. 



 

 
 

Serão executados cerca de 700 metros de tubulação provisória somente no trecho 

entre o poço de visita às margens da rodovia SP-55 e a ponte do Poiares, visando o 

menor transtorno possível na Avenida Floriano Peixoto, importante região de 

comércio do bairro. Essa intervenção consiste na abertura de valas laterais rasas 

próximas à sarjeta, ou seja, sem interrupção de tráfego no trecho, bem como o 

comprometimento da atividade comercial. 

Para a Sabesp o foco é na longevidade, garantindo a integridade estrutural do tubo 

pelas próximas décadas, evitando futuras falhas e infiltrações e reforçando a 

missão da Companhia no compromisso com a população e com o meio ambiente. 

Para o sucesso do trabalho a Companhia está utilizando o que há de mais moderno 

em tecnologia pensando em garantir a revitalização desse importante coletor para 

o sistema de esgotamento sanitário de Caraguatatuba, sem grandes transtornos à 

população, e num prazo muito inferior aos métodos convencionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: SP Rio+ 

 

Prefeitura ganha ação e Praiamar terá cinco dias para deixar de 

operar o transporte de Caraguatatuba 

A decisão da Justiça ratificou a Caducidade do Contrato de Concessão da prefeitura 

e a empresa 

 

A Praiamar, empresa responsável pelo transporte público de Caraguatatuba, terá 

cinco dias para deixar de operar o sistema na cidade do Litoral Norte. A prefeitura 

notificou a concessionaria nesta quinta-feira (26) e ressaltou que os usuários do 

transporte público da cidade não serão prejudicados. 

A decisão proferida na SLS 3071/SP, pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº. 1572/2021, ratificando 

sobre a Caducidade do Contrato de Concessão nº. 73/07, firmado entre o 

município de Caraguatatuba e a Praiamar Transportes. 

Com isso, a Praiamar terá que encerrar a operação na cidade até às 23h59 do dia 

31 de maio. 

Em nota, a Prefeitura de Caraguatatuba disse que busca oferecer um serviço de 

qualidade para o usuário do transporte público coletivo, o que se tornou 

completamente inviável com a Praiamar. 



 

 
 

Além disso, visando resolver esses problemas, a Prefeitura de Caraguatatuba vai 

ouvir a opnião da população, através das Audiências Públicas marcadas para os 

dias 1°, 2 e 3 de junho, nas três regiões da cidade. 

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 1º de 

junho. 

É possível acessar o edital sobre as audiências públicas por meio desse link. 

Greve 

Funcionários da Praiamar entraram em greve na manhã da última sexta-feira, dia 

20, por conta do descumprimento relativo às discussões de reajuste salarial neste 

ano de 2022. O movimento foi encerrado na última terça-feira (24) após um acordo 

para reajuste nos salários da categoria. 

A Prefeitura se comprometeu a manter o salário-base dos funcionários, mas com 

acréscimo de 12,47% (referente à inflação) na contratação da nova empresa 

contratada. O contrato com a Praiamar, atual empresa prestadora do serviço, 

acaba no próximo dia 22 de junho. 

A proposta foi aprovada pelos trabalhadores e os veículos retornaram às ruas da 

cidade normalmente. 
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Clipping de Notícias: 26/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Band Vale 

 

Prefeitura de Caraguatatuba dá ultimato para Praiamar deixar 

transporte público 

Empresa tem até 31 de maio para encerrar atividades após decisão do STJ 

 

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) cassou a liminar que mantinha a Praiamar 

como concessionária do transporte coletivo em Caraguatatuba. A decisão foi 

assinada na última quarta-feira (25). 

Com a decisão, a Prefeitura de Caraguatatuba notificou a empresa para que 

encerre as atividades e deixe de operar o sistema até 31 de maio. A Executivo 

informou ainda que os usuários das linhas do transporte público municipal não 

serão afetados. 

Por nota, a Prefeitura informou que consultará os moradores através de audiências 

públicas, para oferecer um serviço de qualidade para o usuário do transporte 

coletivo. 

“A Prefeitura de Caraguatatuba vai ouvir a população sobre as melhorias que 

precisam ser feitas, através das Audiências Públicas marcadas para os dias 1, 2 e 

3 de junho, nas três regiões da cidade”, afirma o Executivo.  

A Praiamar foi procurada mas não respondeu à Band Vale até o momento. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral de Fato 

 

CDP de Caraguatatuba abraça o teatro como ferramenta para 

reintegração social de presos 

 

Ressocialização de detentos por meio das artes cênicas recebeu subsídio do 

PROAC 

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

Caraguatatuba é palco de uma nova iniciativa em busca da ressocialização para 

seus custodiados. A unidade prisional recebe, desde fevereiro deste ano, o 

chamado “Teatro Libertador”. A ação, idealizada por contadores de histórias do 

município que já atuaram em diversas atividades culturais dentro do 

estabelecimento penal, tem o objetivo de trazer o incentivo à arte no ambiente 

carcerário. O presídio agora conta com sua própria oficina de teatro. A prática ainda 

valoriza aspectos importantes do caminho da reinserção social, como o trabalho 

em equipe, trocas de experiências e relações de confiança entre os envolvidos. 

O projeto visa produzir uma peça teatral inspirada no texto “Será o Benedito? ou O 

Roubo do Santo, ou Acuda, São Benedito!”, de Olair Ocan (2002), publicado na 

revista Teatro da Juventude. O grupo de teatro reúne 15 presos que cumprem pena 

em regime fechado no CDP. Semanalmente, os apenados participam de encontros 



 

 
 

e recebem orientações sobre técnicas de atuação, postura, posicionamento em 

cena, estudam e decoram as falas dos personagens. Os detentos também 

participam da produção do cenário, figurino, adaptação de roteiro e montagem do 

palco. 

“Participar dessa atividade é transformador. É como se eu estivesse em outra 

realidade, sem tristeza. O sentimento que vivemos aqui, em contato com os 

professores, nos renova e os nossos dias se tornam mais leves”, afirma Carlos, 31 

anos, reeducando que faz parte da ação. Ele conta também que sempre gostou de 

cultura, poesia e contos. Em 2008, chegou a participar de um grupo de rap em São 

Sebastião, sua cidade. 

A iniciativa foi contemplada pelo Programa de Ação Cultural (PROAC) da Secretaria 

de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O PROAC é uma legislação 

estadual de incentivo à cultura criada em 2006 através da Lei nº 12.268/2006. 

Seu principal objetivo é regulamentar a oferta de patrocínios para a área. 

A professora de teatro e coordenadora da oficina, Rosa Maria Rita Brugnerotti, já 

atuava como contadora de histórias nas Jornadas da Cidadania e Empregabilidade 

realizadas no CDP. O contato com o sistema penitenciário fez surgir a ideia do 

Teatro Libertador. “Eu participei de algumas ações culturais durante as jornadas e 

sempre senti falta de ver algo do tipo funcionando dentro da unidade. Sempre tive 

essa vontade de formar um grupo de teatro no CDP. Foi assim que decidi estruturar 

essa ideia e inscrevê-la junto ao PROAC”, diz Rita. 

Para o Diretor Geral do CDP de Caraguatatuba, Alan Carlos Scarabel de Souza, o 

trabalho traz reflexões valiosas aos reeducandos. “Ocorre o incentivo à leitura, e, 

mais do que isso, fomenta a vivência em coletividade, onde um aprende a escutar 

a opinião do outro e a respeitar o espaço, as dificuldades do próximo. Esses valores 

são ímpares para a vida em sociedade, e são constantemente buscados durante o 

processo de ressocialização”, comenta Scarabel. 

A GRANDE ESTREIA 

A peça tem previsão de estreia para setembro deste ano e poderá ser apresentada 

para os servidores do CDP ou familiares dos presos participantes. A direção da 

unidade pretende realizar um dia cultural diferente, com várias atividades para 

celebrar o trabalho e talento dos envolvidos no projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral de Fato 

 

2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba abre 

inscrições para 600 vagas em 6 de junho 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes, promove no dia 

25 de junho (sábado), a 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba. 

Desta vez, a largada será as 17h30, na Praia do Indaiá, próximo à Pista de 

Bicicross. O trajeto também será diferente em comparação com a 2ª etapa, com 

chegada no Mirante Por do Som (entrada da Praia da Pedra da Freira). 

ia 22 de junho no Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba. Serão 

disponibilizadas pela Secretaria de Esportes e Recreação 600 vagas para os 

corredores. Para a realização da inscrição é necessário à doação de um pacote de 

500g de café em pó. Além disso, o interessado deve estar munido de um 

documento com foto. 

Os atletas receberão, sem custo, a camiseta do evento, kit do corredor contendo 

chip e numeração, além de frutas e isotônicos entregues após a corrida. 

“Como temos expectativa de realizar novas etapas das corridas, queremos sempre 

inovar e trazer novos trajetos. Nosso objetivo é estimular novos atletas e também 

aqueles que já correram nas outras etapas em participar das próximas”, diz 

Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação. 

2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba 

Data: 25 de junho (sábado) 



 

 
 

Horário: 17h30 

Local: Praia do Indaiá, próximo a Pista de Bicicross 

Inscrições: Um pacote de 500g de café em pó 

Data: De 6 a 22 de junho 

Local: Fundo Social de Solidariedade 

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro, Caraguatatuba 

Horário: 9h às 16h 
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Caraguatatuba retoma projeto Viola na Praça nesta sexta-feira 

 

Com o intuito de fortalecer a cultura tradicional caipira, a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), retoma nesta sexta-feira 

(27) o projeto Viola na Praça, com apresentações mensais da Orquestra de Viola 

Caipira Estrela de Ouro. 

O ponto de encontro com o público é a Praça Cândido Mota (Coreto), que recebe o 

grupo musical sempre a partir das 20h. A orquestra, formada por 13 integrantes, 

mistura viola, violão e percussão para interpretar, de forma instrumental, clássicos 

da música sertaneja raiz.  

Entre os artistas interpretados estão Tião Carreiro, Almir Sater, Renato Teixeira e 

grandes nomes. Os violeiros também passeiam por outros estilos musicais, com 

canções que vão desde Beatles até Johann Sebastian Bach, além de canções 

temáticas, sempre ao som da viola caipira. 

O grupo se apresenta toda última sexta-feira de cada mês até dezembro deste ano. 

O maestro da orquestra, Alexandre Nunes, contou que a volta era aguardada por 

todos. “Estávamos ansiosos e com muita esperança aguardando essa retomada. É 

um sonho que está se realizando”, comentou o regente. 



 

 
 

Projeto Viola na Praça 

Quando: toda última sexta-feira de cada mês 

Horário: sempre a partir das 20h 

Local: Coreto da Praça Cândido Mota – Centro 

Confira a agenda de apresentações: 

Dias 27 de maio, 24 de junho, 29 de julho, 26 de agosto, 30 de setembro, 28 de 

outubro, 25 de novembro e 30 de dezembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/05/2022 
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Prefeitura de Caraguatatuba garante vitória na Justiça e empresa de 

ônibus é notificada para deixar o serviço 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba notificou nesta quinta-feira (26) a empresa de 

ônibus da cidade que, após derrota judicial, tem cinco dias para deixar de operar o 

sistema. O município garante que os usuários não serão prejudicados. 

A decisão proferida na SLS 3071/SP, pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº. 1572/2021, ratificando 

sobre a Caducidade do Contrato de Concessão nº. 73/07, firmado entre o 

município de Caraguatatuba e a Praiamar Transportes. 

Com isso, a atual empresa opera na cidade até às 23h59 do dia 31 de maio. 

O objetivo do município é oferecer um serviço de qualidade para o usuário do 

transporte público coletivo, o que se tornou completamente inviável com a atual 

empresa prestadora do serviço. 

Além disso, a Prefeitura de Caraguatatuba vai ouvir a população sobre as melhorias 

que precisam ser feitas, através das Audiências Públicas marcadas para os dias 1, 

2 e 3 de junho, nas três regiões da cidade. 

“No período da intervenção, no ano passado, foi constatado que é possível oferecer 

um serviço de qualidade para o munícipe. Mas esta empresa se negou a qualquer 



 

 
 

melhoria, por isso entramos com o pedido de caducidade do contrato. Esta nova 

vitória judicial mostra que precisamos mudar isso e agora é o que faremos”, 

explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti. 

Audiências Públicas 

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 1º 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 
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Prefeitura de Caraguatatuba garante vitória na Justiça e empresa de 

ônibus é notificada para deixar o serviço 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba notificou nesta quinta-feira (26) a empresa de 

ônibus da cidade que, após derrota judicial, tem cinco dias para deixar de operar o 

sistema. O município garante que os usuários não serão prejudicados. 

A decisão proferida na SLS 3071/SP, pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº. 1572/2021ratificando 

sobre a Caducidade do Contrato de Concessão nº. 73/07, firmado entre o 

município de Caraguatatuba e a Praiamar Transportes. 

Com isso, a atual empresa opera na cidade até às 23h59 do dia 31 de maio. 

O objetivo do município é oferecer um serviço de qualidade para o usuário do 

transporte público coletivo, o que se tornou completamente inviável com a atual 

empresa prestadora do serviço. 

Além disso, a Prefeitura de Caraguatatuba vai ouvir a população sobre as melhorias 

que precisam ser feitas, através das Audiências Públicas marcadas para os dias 1, 

2 e 3 de junho, nas três regiões da cidade. 

“No período da intervenção, no ano passado, foi constatado que é possível oferecer 

um serviço de qualidade para o munícipe. Mas esta empresa se negou a qualquer 

melhoria, por isso entramos com o pedido de caducidade do contrato. Esta nova 

vitória judicial mostra que precisamos mudar isso e agora é o que faremos”, 

explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti. 

AUDIÊNCIAS 

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 1º de junho. 

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


 

 
 

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 
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Prefeito de Caraguatatuba assina ordem de serviço para início das 

obras de revitalização da ciclovia na SP-55 

 

Visando a melhoria na qualidade de vida e infraestrutura da cidade, o prefeito de 

Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta quinta-feira (26) a ordem de serviço 

para execução da obra de reforma e revitalização da ciclovia, na Rodovia Rio-

Santos (SP-55) no trecho de 12 quilômetros, que compreende o trevo de entrada 

da cidade até a região sul, no limite com o município de São Sebastião. 

O investimento total da obra é superior a R$ 10,5 milhões. O valor será utilizado 

para os serviços de drenagem, pavimentação, sinalizações, pinturas e todo o 

processo de revitalização, que inclui a modernização e arborização da ciclovia. 

Com a assinatura da ordem de serviço, a obra começará, efetivamente, na próxima 

quarta-feira (1º/6) pela empresa Solovia Engenharia e Construções Ltda., mas os 

materiais já chegam nesta semana. A empresa também será responsável, junto ao 

órgão público, por zelar pela conservação e limpeza do local. 

O prefeito Aguilar Junior destacou que apesar de o trecho pertencer ao Governo do 

Estado e estar sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagens 

(DER), há tempos vem solicitando a autorização para fazer essa obra. “A reforma 

da ciclovia é uma das obras mais esperadas pela comunidade e foi uma proposta 

colocada no nosso Plano de Governo”, frisou. 

Este é considerado um dos projetos mais importantes investidos pela gestão, pois 

trará benefícios na qualidade de vida e, principalmente, na segurança da 



 

 
 

população, tendo em vista o grande fluxo de ciclistas que utilizam diariamente a 

ciclovia. 

O balconista Leonardo dos Reis Cesar, 19 anos, ficou feliz com a notícia. Morador 

no bairro Porto Novo, ele contou da dificuldade de passar de bicicleta em alguns 

trechos. “Sou usuário dessa ciclovia e tem lugar que o acesso está complicado 

mesmo por conta de buracos”. 

Juliana Santos, 19 anos, também moradora no bairro Porto Novo, disse que o 

anúncio do início das obras é muito importante. “A gente sofre muito no estado que 

ela se encontra”. 

A obra vai ser executada de acordo com as diretrizes de responsabilidade 

ambiental, com uso racional de recursos e equipamentos. Conforme o secretário de 

Obras Públicas, Leandro Borella, durante os trabalhos, será feito um caminho para 

que os ciclistas possam continuar usando a via. A previsão é que a ciclovia 

revitalizada seja entregue até o final deste ano.  
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CDP de Caraguatatuba abraça o teatro como ferramenta para 

reintegração social de presos 

 

Ressocialização de detentos por meio das artes cênicas recebeu subsídio do 

PROAC 

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

Caraguatatuba é palco de uma nova iniciativa em busca da ressocialização para 

seus custodiados. A unidade prisional recebe, desde fevereiro deste ano, o 

chamado “Teatro Libertador”. A ação, idealizada por contadores de histórias do 

município que já atuaram em diversas atividades culturais dentro do 

estabelecimento penal, tem o objetivo de trazer o incentivo à arte no ambiente 

carcerário. O presídio agora conta com sua própria oficina de teatro. A prática ainda 

valoriza aspectos importantes do caminho da reinserção social, como o trabalho 

em equipe, trocas de experiências e relações de confiança entre os envolvidos. 

O projeto visa produzir uma peça teatral inspirada no texto “Será o Benedito? ou O 

Roubo do Santo, ou Acuda, São Benedito!”, de Olair Ocan (2002), publicado na 

revista Teatro da Juventude. O grupo de teatro reúne 15 presos que cumprem pena 

em regime fechado no CDP. Semanalmente, os apenados participam de encontros 

e recebem orientações sobre técnicas de atuação, postura, posicionamento em 

cena, estudam e decoram as falas dos personagens. Os detentos também 



 

 
 

participam da produção do cenário, figurino, adaptação de roteiro e montagem do 

palco. 

“Participar dessa atividade é transformador. É como se eu estivesse em outra 

realidade, sem tristeza. O sentimento que vivemos aqui, em contato com os 

professores, nos renova e os nossos dias se tornam mais leves”, afirma Carlos, 31 

anos, reeducando que faz parte da ação. Ele conta também que sempre gostou de 

cultura, poesia e contos. Em 2008, chegou a participar de um grupo de rap em São 

Sebastião, sua cidade. 

A iniciativa foi contemplada pelo Programa de Ação Cultural (PROAC) da Secretaria 

de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O PROAC é uma legislação 

estadual de incentivo à cultura criada em 2006 através da Lei nº 12.268/2006. 

Seu principal objetivo é regulamentar a oferta de patrocínios para a área. 

A professora de teatro e coordenadora da oficina, Rosa Maria Rita Brugnerotti, já 

atuava como contadora de histórias nas Jornadas da Cidadania e Empregabilidade 

realizadas no CDP. O contato com o sistema penitenciário fez surgir a ideia do 

Teatro Libertador. “Eu participei de algumas ações culturais durante as jornadas e 

sempre senti falta de ver algo do tipo funcionando dentro da unidade. Sempre tive 

essa vontade de formar um grupo de teatro no CDP. Foi assim que decidi estruturar 

essa ideia e inscrevê-la junto ao PROAC”, diz Rita. 

Para o Diretor Geral do CDP de Caraguatatuba, Alan Carlos Scarabel de Souza, o 

trabalho traz reflexões valiosas aos reeducandos. “Ocorre o incentivo à leitura, e, 

mais do que isso, fomenta a vivência em coletividade, onde um aprende a escutar 

a opinião do outro e a respeitar o espaço, as dificuldades do próximo. Esses valores 

são ímpares para a vida em sociedade, e são constantemente buscados durante o 

processo de ressocialização”, comenta Scarabel. 

A GRANDE ESTREIA 

A peça tem previsão de estreia para setembro deste ano e poderá ser apresentada 

para os servidores do CDP ou familiares dos presos participantes. A direção da 

unidade pretende realizar um dia cultural diferente, com várias atividades para 

celebrar o trabalho e talento dos envolvidos no projeto. 
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2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba abre 

inscrições para 600 vagas em 6 de junho 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes, promove no dia 

25 de junho (sábado), a 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba. 

Desta vez, a largada será as 17h30, na Praia do Indaiá, próximo à Pista de 

Bicicross. O trajeto também será diferente em comparação com a 2ª etapa, com 

chegada no Mirante Por do Som (entrada da Praia da Pedra da Freira). 

ia 22 de junho no Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba. Serão 

disponibilizadas pela Secretaria de Esportes e Recreação 600 vagas para os 

corredores. Para a realização da inscrição é necessário à doação de um pacote de 

500g de café em pó. Além disso, o interessado deve estar munido de um 

documento com foto. 

Os atletas receberão, sem custo, a camiseta do evento, kit do corredor contendo 

chip e numeração, além de frutas e isotônicos entregues após a corrida. 

“Como temos expectativa de realizar novas etapas das corridas, queremos sempre 

inovar e trazer novos trajetos. Nosso objetivo é estimular novos atletas e também 

aqueles que já correram nas outras etapas em participar das próximas”, diz 

Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação. 

Serviço 

2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba 



 

 
 

Data: 25 de junho (sábado) 

Horário: 17h30 

Local: Praia do Indaiá, próximo a Pista de Bicicross 

Inscrições: Um pacote de 500g de café em pó 

Data: De 6 a 22 de junho 

Local: Fundo Social de Solidariedade 

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro, Caraguatatuba 

Horário: 9h às 16h 
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Caraguatatuba retoma projeto Viola na Praça nesta sexta-feira 

 

Com o intuito de fortalecer a cultura tradicional caipira, a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), retoma nesta sexta-feira 

(27) o projeto Viola na Praça, com apresentações mensais da Orquestra de Viola 

Caipira Estrela de Ouro. 

O ponto de encontro com o público é a Praça Cândido Mota (Coreto), que recebe o 

grupo musical sempre a partir das 20h. A orquestra, formada por 13 integrantes, 

mistura viola, violão e percussão para interpretar, de forma instrumental, clássicos 

da música sertaneja raiz.  

Entre os artistas interpretados estão Tião Carreiro, Almir Sater, Renato Teixeira e 

grandes nomes. Os violeiros também passeiam por outros estilos musicais, com 

canções que vão desde Beatles até Johann Sebastian Bach, além de canções 

temáticas, sempre ao som da viola caipira. 

O grupo se apresenta toda última sexta-feira de cada mês até dezembro deste ano. 

O maestro da orquestra, Alexandre Nunes, contou que a volta era aguardada por 

todos. “Estávamos ansiosos e com muita esperança aguardando essa retomada. É 

um sonho que está se realizando”, comentou o regente. 



 

 
 

Projeto Viola na Praça 

Quando: toda última sexta-feira de cada mês 

Horário: sempre a partir das 20h 

Local: Coreto da Praça Cândido Mota – Centro 

Confira a agenda de apresentações: 

Dias 27 de maio, 24 de junho, 29 de julho, 26 de agosto, 30 de setembro, 28 de 

outubro, 25 de novembro e 30 de dezembro. 
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Prefeitura de Caraguatatuba garante vitória na Justiça e empresa de 

ônibus é notificada para deixar o serviço 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba notificou nesta quinta-feira (26) a empresa de 

ônibus da cidade que, após derrota judicial, tem cinco dias para deixar de operar o 

sistema. O município garante que os usuários não serão prejudicados. 

A decisão proferida na SLS 3071/SP, pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº. 1572/2021, ratificando 

sobre a Caducidade do Contrato de Concessão nº. 73/07, firmado entre o 

município de Caraguatatuba e a Praiamar Transportes. 

Com isso, a atual empresa opera na cidade até às 23h59 do dia 31 de maio. 

O objetivo do município é oferecer um serviço de qualidade para o usuário do 

transporte público coletivo, o que se tornou completamente inviável com a atual 

empresa prestadora do serviço. 

Além disso, a Prefeitura de Caraguatatuba vai ouvir a população sobre as melhorias 

que precisam ser feitas, através das Audiências Públicas marcadas para os dias 1, 

2 e 3 de junho, nas três regiões da cidade. 



 

 
 

“No período da intervenção, no ano passado, foi constatado que é possível oferecer 

um serviço de qualidade para o munícipe. Mas esta empresa se negou a qualquer 

melhoria, por isso entramos com o pedido de caducidade do contrato. Esta nova 

vitória judicial mostra que precisamos mudar isso e agora é o que faremos”, 

explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti. 

AUDIÊNCIAS 

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 1º 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 
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Prefeitura de Caraguatatuba informa que Praiamar Transportes 

deixará de operar no transporte público a partir do dia 31 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba notificou nesta quinta-feira, 26, a empresa de 

ônibus Praiamar Transportes, que a partir das 23h59 do dia 31 deste mês, a 

empresa deixará de prestar seus serviços no município. A Praiamar atua na cidade 

desde 2007. A prefeitura fará licitação para contração de uma nova empresa para 

operar o transporte coletivo no município. 

A prefeitura tenta desde 2020 retirar a empresa do transporte público, alegando 

queda na qualidade dos serviços prestados aos usuários. A empresa sempre 

recorreu à justiça, mas nesta quinta-feira(26), a prefeitura obteve decisão favorável 

no Superior Tribunal de Justiça. 

Com base na decisão judicial, a Prefeitura concedeu cinco dias para a Praiamar 

deixar de operar o transporte público. A decisão proferida pelo Órgão Especial do 

Superior Tribunal de Justiça, restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº. 

1572/2021, ratificando sobre a Caducidade do Contrato de Concessão firmado 

entre o município de Caraguatatuba e a Praiamar Transportes. 

Em nota, a prefeitura informou que o objetivo do município é oferecer um serviço 

de qualidade para o usuário do transporte público coletivo, o que se tornou 

completamente inviável com a atual empresa prestadora do serviço.  



 

 
 

Além disso, a Prefeitura de Caraguatatuba vai ouvir a população sobre as melhorias 

que precisam ser feitas, através das Audiências Públicas marcadas para os dias 1, 

2 e 3 de junho, nas três regiões da cidade.  

“No período da intervenção, no ano passado, foi constatado que é possível oferecer 

um serviço de qualidade para o munícipe. Mas esta empresa se negou a qualquer 

melhoria, por isso entramos com o pedido de caducidade do contrato. Esta nova 

vitória judicial mostra que precisamos mudar isso e agora é o que faremos”, 

explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel 

Giorgeti.  

A prefeitura não explicou como será feito o transporte público emergencial, a partir 

da saída da Praiamar Transportes e até a contratação de uma nova empresa. Tudo 

indica que a prefeitura já possui um contrato emergencial com outra empresa para 

substituir a Praiamar a partir do próximo dia 31. 

Encaminhamos pedido de informações à assessoria de imprensa da Praiamar 

Transportes sobre a decisão judicial. A empresa informou que está tomando as 

providências jurídicas com vias a cancelar a decisão. 

Audiências 

Tudo indica, também, que a contratação, através de uma concorrência pública, 

deverá demorar pelo menos 90 dias. A prefeitura ainda irá realizar audiências 

públicas para ouvir a população sobre as melhorias que precisam ser feitas. As 

audiências estão previstas para os dias 1º, 02 e 03 de junho, nas três regiões da 

cidade. 

“No período da intervenção, no ano passado, foi constatado que é possível oferecer 

um serviço de qualidade para o munícipe. Mas esta empresa se negou a qualquer 

melhoria, por isso entramos com o pedido de caducidade do contrato. Esta nova 

vitória judicial mostra que precisamos mudar isso e agora é o que 

faremos”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, 

Marcel Giorgeti, em nota. 

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 1º de 

junho. 
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“Undertake Experience” acontece em Caraguatatuba no dia 5 de 

Junho 

 

Ser dono do próprio negócio, empreender para conquistar sua autonomia. Com a 

crise econômica instalada no país, altos índices de desemprego, a saída para 

muitos trabalhadores brasileiros têm sido partir para a independência profissional, 

ou seja, como muitos dizem ser dono do próprio do destino. Pela internet não 

faltam especialistas, os chamados “gurus” online, que prometem sucesso e ótimos 

ganhos em pouco tempo como se por uma espécie de milagre os lucros surgissem 

em cachos nas árvores. 

Ledo engano. Sabendo disso, em Caraguatatuba, no próximo dia 5 de junho 

acontece a “Undertake Experience”, uma técnica criada pelo consultor de negócios 

e carreira, Cássio Moreira, que mora no município. “O Undertkahigh é mais que 



 

 
 

uma técnica. É um estilo de vida”, ele explica. Cássio diz que percebeu dois 

problemas que levam as pessoas a estagnar. “O 1º é a falta de questionamento 

com os resultados, isso faz com que as pessoas se acostumem com o médio e se 

torna comum aceitar as coisas como são”, completa o consultor. 

O 2º aspecto, segundo Cássio Moreira, é a combinação da obesidade de 

conhecimento com a falta de ação. Para o consultor de negócios, as pessoas estão 

empilhando conhecimento em cursos, livros e imersões, mas não investem tempo e 

energia para colocar 10% em ação. 

O Undertake Experience é um treinamento para empresários, empreendedores e 

profissionais de todas as áreas, que realmente desejam atingir uma alta 

performance em resultados nos negócios. O local do evento realizado será 

divulgado aos inscritos por WhatsApp e e-mail. “Nossa missão é realmente 

transformar aqueles que querem alcançar o próximo nível e fazer parte de uma 

tribo de alta performance”, diz Cássio. O investimento é de R$ 187,00, podendo ser 

parcelado em 12x de R$ 20,20 no cartão de crédito. 

Além de Cássio, o Undertake Experience terá a participação de Thiago Carvalho, 

empresário e CEO das óticas Ponto de Vista e TNC; Rodrigo Barros, personal trainer 

e CEO do Estúdio de Personal Trainer e Assessoria de Corrida de Rua RB 

performance, Marcelo Pinto, diretor do MAP treinamentos, Master Coach e mentor 

de negócios com mais de 25 anos de experiencia, além de Beatriz Noronha, 

publicitária formada pela PUC de Campinas, CEO da Fábula e diretora de marketing 

do grupo Econorte; Tiking Alves, coreografo e dançarino, especialista em 

transformar vidas através da arte. 

Para saber mais, basta seguir o perfil oficial do consultor Cássio Moreia no 

Instagram (@cassiomoreira.x) ou no WhatsApp (12) 98835-1634. 
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Rocam prende procurado por Receptação em Caraguatatuba 

 

Uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) da Polícia 

Militar prendeu nesta quinta-feira (26), no bairro Travessão, em Caraguatatuba, um 

homem procurado pelo crime de receptação. 

A PM localizou o criminoso durante patrulhamento feito pelo bairro com o objetivo 

de coibir furtos, roubos e o tráfico de drogas. De acordo com a PM, ao perceber a 

presença da equipe de motocicletas, o suspeito saiu correndo pela avenida José da 

Costa Pinheiro. Ele ainda tentou, sem sucesso, entrar em estabelecimentos 

comerciais para tentar se infiltrar entre os clientes e conseguir escapar. Ele foi 

preso momentos depois no cerco policial. 

A Polícia informou que o acusado possui uma extensa ficha policial com passagens 

anteriores por furto, roubo e tráfico. Também já consta um alvará aberto do Poder 

Judiciário por receptação. 

Após ser detido pelos policiais, o homem não resistiu. Ele foi levado para a 

delegacia do Porto Novo, sendo recolhido à disposição da Justiça. 
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CANCELADO: Espetáculo teatral “Talvez isso não seja totalmente 

preciso, mas aqui está” é cancelado 

 

Peça do grupo bauruense “Protótipo Tópico”, prevista para esta quinta-feira (26/5) 

em Caraguatatuba, terá data remarcada. 

O espetáculo “Talvez isso não seja totalmente preciso, mas aqui está”, que seria 

apresentado nesta quinta-feira (26/5), no teatro Mário Covas em Caraguatatuba, 

foi cancelado. Uma nova data será definida e informada posteriormente. 

O grupo teatral “Protótipo Tópico” também realizaria a oficina gratuita “Lugar 

memória: parâmetros do real que moldam a ficção”, paralela à apresentação, mas 

também foi cancelada. 

Espetáculo 

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. 

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.   

Assessoria de Imprensa 

Renata Marconi (14) 99615-6083 

Juliana Ramos (14) 98164 1777  

Ficha técnica   

Direção: Marcelo Soler   

Preparação de atores: Georgette Fadel   

Elenco: Andressa Francelino e Fábio Valério   

Dramaturgia: criação coletiva (supervisão Marcelo Soler)   

Cenografia e figurino: o grupo  

Sonoplastia: Juliana Ramos   

Iluminação: Luiz Campana Jr.   

https://www.youtube.com/watch?v=Kgkp7Geu_yI


 

 
 

Produção: Mariana Boico e Ana Evaristo   

Documentada: Eliana Cerigatto   

Fotos: Helder Faria e Denis Augusto   

Assessoria de Comunicação: Juliana Ramos e Renata Marconi   

 Grupo Protótipo Tópico (Bauru-SP) 

Com quatorze anos de (r)existência, o grupo pesquisa a preparação do ator, a 

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

expressividade a expressividade e construção da cena. Atualmente caminha pelos 

estudos na vertente do Lugar memória, do teatro documentário e interações entre 

vídeo e teatro. Para as últimas pesquisas citadas, o grupo foi contemplado pelo 

edital ProAc Aprimoramento técnico- artístico nos anos de 2014 e 2015, com os 

projetos “Desvendando o teatro documentário” e “Sombra digital:  aprimoramento 

em arte tecnologia”. O grupo participou, no ano de 2013, do Circuito cultural 

Paulista da Secretaria do Estado de São Paulo, circulando por seis cidades do 

interior com o espetáculo “A guerra de Pietrovit”. Em 2014 foi contemplado pela Lei 

de estímulo à cultura de Bauru para construção do espetáculo “e nunca mais foi 

visto”. Em 2015 e 2016 foi contemplado novamente pela Lei de estímulo à cultura 

de Bauru para a realização do evento de difusão “Cabaret Scène-Sonore – um 

espetáculo de variedades”, evento que ocorre mensalmente no Espaço Protótipo e 

conta com a produção do grupo.  
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JOVENS VEREADORES PARTICIPAM DE REUNIÃO NA CÂMARA 

MUNICIPAL 

 

Segunda-feira, pela manhã, os Jovens Vereadores da quarta edição do programa 

Câmara Jovem, estavam reunidos no plenário Benedito Zacarias Arouca, no 

Legislativo Municipal, para mais uma reunião de trabalho. 

A reunião, faz parte do calendário de atividades do programa, que segue até o mês 

de dezembro e tem como principal objetivo desenvolver a conscientização para a 

cidadania e para a importância da democracia. 

O presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar, participou da reunião que foi 

conduzida pela presidente da Câmara Jovem, Sabrina Garcia Gonçalves. “Mais um 

dia de trabalho para os jovens vereadores que a partir de agora se reunirão pelo 

menos duas vezes por mês para deliberar os temas e participar das sessões 

ordinárias”, explicou o vereador Tato Aguilar. 
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Prefeitura de Caraguatatuba (SP) notifica Praiamar Transportes a 

deixar de operar na cidade 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, no Litoral Paulista, notificou nesta quinta-feira, 26 

de maio de 2022, a empresa de ônibus da cidade a deixar de operar no transporte 

coletivo. 

Segundo a Prefeitura, após derrota judicial, a Praiamar Transportes tem cinco dias 

para deixar de operar o sistema. 

Em nota, o município garante que os usuários não serão prejudicados, mas não 

detalha os próximos passos para a operação do transporte público municipal. 

A decisão proferida na SLS 3071/SP, pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº. 1572/2021, ratificando 

sobre a Caducidade do Contrato de Concessão nº. 73/07, firmado entre o 

município de Caraguatatuba e a Praiamar Transportes. 

Com isso, a atual empresa opera na cidade até às 23h59 do dia 31 de maio. 

“O objetivo do município é oferecer um serviço de qualidade para o usuário do 

transporte público coletivo, o que se tornou completamente inviável com a atual 

empresa prestadora do serviço”, informou a Prefeitura, em nota. 

AUDIÊNCIAS 

Além disso, a Prefeitura de Caraguatatuba informou que vai ouvir a população 

sobre as melhorias que precisam ser feitas, através das Audiências Públicas 

marcadas para os dias 1º, 02 e 03 de junho, nas três regiões da cidade. 

“No período da intervenção, no ano passado, foi constatado que é possível oferecer 

um serviço de qualidade para o munícipe. Mas esta empresa se negou a qualquer 

melhoria, por isso entramos com o pedido de caducidade do contrato. Esta nova 

vitória judicial mostra que precisamos mudar isso e agora é o que faremos”, 



 

 
 

explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, 

em nota. 

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 1º 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 
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