
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sábado, Domingo e Segunda-Feira, 28, 29 e 30 de Maio de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Com projeto de satélite, Caraguá vence o ‘Prêmio Inovacidade’ 

 

Caraguatatuba 

Conforme decisão judicial: Praiamar deixará de operar em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Sabesp irá modernizar tubulações de esgoto em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Expresso Fênix assume em Caraguá e oferece vagas de trabalho 

 

Caraguatatuba 

31ª Festa do Divino Espírito Santo segue até o dia 5 de junho 

 

Caraguatatuba 

Programação da semana ‘Bairro a Bairro’ de Caraguatatuba 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguá anuncia nova empresa de ônibus; Expresso Fênix começa a operar no dia 

1º de junho 

 

Caraguatatuba 

Em Caraguá, prefeitura leiloa veículos abandonados em vias públicas 

 

Caraguatatuba 

Com tecnologia inovadora, Sabesp moderniza tubulação de esgotos em 

Caraguatatuba 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Sabesp utiliza tecnologia inovadora para modernizar tubulação de esgotos em 

Caraguatatuba 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/com-projeto-de-satelite-caragua-vence-o-premio-inovacidade/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/conforme-decisao-judicial-praiamar-deixara-de-operar-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/com-tecnologia-inovadora-sabesp-ira-modernizar-tubulacoes-em-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/sem-categoria/expresso-fenix-assume-em-caragua-e-oferece-vagas-de-trabalho/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/31a-festa-do-divino-espirito-santo-segue-ate-o-dia-5-de-junho/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/programacao-da-semana-bairro-a-bairro-de-caraguatatuba/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19775/caragua-anuncia-nova-empresa-de-onibus;-expresso-fenix-comeca-a-operar-no-dia-1%EF%BF%BD-de-junho
https://radarlitoral.com.br/noticias/19775/caragua-anuncia-nova-empresa-de-onibus;-expresso-fenix-comeca-a-operar-no-dia-1%EF%BF%BD-de-junho
https://radarlitoral.com.br/noticias/19776/em-caragua-prefeitura-leiloa-veiculos-abandonados-em-vias-publicas
https://radarlitoral.com.br/noticias/19780/com-tecnologia-inovadora-sabesp-moderniza-tubulacao-de-esgotos-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/19780/com-tecnologia-inovadora-sabesp-moderniza-tubulacao-de-esgotos-em-caraguatatuba
https://www.portalr3.com.br/2022/05/sabesp-utiliza-tecnologia-inovadora-para-modernizar-tubulacao-de-esgotos-em-caraguatatuba/
https://www.portalr3.com.br/2022/05/sabesp-utiliza-tecnologia-inovadora-para-modernizar-tubulacao-de-esgotos-em-caraguatatuba/


 

 
 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Câmara homenageia Casa de Saúde e doadoras de leite materno 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba define nova empresa de ônibus que começa a atender o município 

a partir do dia 1º 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Caraguá define nova empresa do transporte público e contratação de funcionários 

começa neste sábado; Veja como concorrer 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

STJ determina suspensão dos serviços da Praiamar no transporte público de 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Nova empresa do transporte coletivo de Caraguatatuba começa operar no dia 1º de 

junho 

 

Caraguatatuba 

Corpo de homem é encontrado em rio em Caraguatatuba 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Empresa Fênix assumirá provisoriamente o transporte público em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Corpo de homem é encontrado no rio Juqueriquerê em Caraguatatuba  

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba define nova empresa de ônibus que começa dia 1º 

 

Jornal Atos 

Caraguatatuba 

Justiça determina que empresa ressarça candidatos por concurso não realizado em 

Caraguá  

 

Sistema Costa Norte 

https://novaimprensa.com/2022/05/camara-caragua-homenagens.html
https://novaimprensa.com/2022/05/caraguatatuba-define-nova-empresa-de-onibus-que-comeca-a-atender-o-municipio-a-partir-do-dia-1o.html
https://novaimprensa.com/2022/05/caraguatatuba-define-nova-empresa-de-onibus-que-comeca-a-atender-o-municipio-a-partir-do-dia-1o.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/05/28/caragua-define-nova-empresa-do-transporte-publico-e-contratacao-de-funcionarios-comeca-neste-sabado-veja-como-concorrer.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/05/28/caragua-define-nova-empresa-do-transporte-publico-e-contratacao-de-funcionarios-comeca-neste-sabado-veja-como-concorrer.ghtml
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/stj-determina-suspens-o-dos-servicos-da-praiamar-no-transporte-publico-de-caraguatatuba-1.217728
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/stj-determina-suspens-o-dos-servicos-da-praiamar-no-transporte-publico-de-caraguatatuba-1.217728
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/nova-empresa-do-transporte-coletivo-de-caraguatatuba-comeca-operar-no-dia-1-de-junho-1.217814
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/nova-empresa-do-transporte-coletivo-de-caraguatatuba-comeca-operar-no-dia-1-de-junho-1.217814
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/corpo-de-homem-e-encontrado-em-rio-em-caraguatatuba-1.217881
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/empresa-fenix-que-opera-em-ilhabela.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/corpo-de-homem-e-encontrado-no-rio.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2022-05-29/caraguatatuba-define-nova-empresa-de-onibus-que-comeca-dia-1.html
https://jornalatos.net/ultimas-noticias/justica-determina-que-empresa-ressarca-candidatos-por-concurso-nao-realizado-em-caragua/
https://jornalatos.net/ultimas-noticias/justica-determina-que-empresa-ressarca-candidatos-por-concurso-nao-realizado-em-caragua/


 

 
 

Caraguatatuba 

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

deixar de operar 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba define nova empresa de ônibus e vagas de emprego já estão 

abertas 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe etapa do Circuito Mares no fim de junho  

 

Caraguatatuba 

31ª Festa do Divino Espírito Santo continua até 5 de junho em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba convoca mais 19 aprovados do concurso de 2018  

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Aguilar Junior visita obra da Sabesp no Poiares 

 

Caraguatatuba 

Aguilar Junior define nova empresa de ônibus que começa a partir do dia 1º 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Confrontos da 3ª Divisão do Futebol Amador de Caraguatatuba começam na 

próxima semana  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe etapa do Circuito Mares no fim de junho  

 

Caraguatatuba 

31ª Festa do Divino Espírito Santo continua até 5 de junho em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba implanta nova base do SAMU na UBS Golfinhos  

 

Caraguatatuba 

Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher) realiza mais de 37 mil procedimentos 

em três anos  

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-garante-vitoria-na-justica-e-empresa-de-onibus-deve-deixar-de-operar-1.386402
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-garante-vitoria-na-justica-e-empresa-de-onibus-deve-deixar-de-operar-1.386402
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-define-nova-empresa-de-onibus-e-vagas-de-emprego-ja-est-o-abertas-1.386533
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-define-nova-empresa-de-onibus-e-vagas-de-emprego-ja-est-o-abertas-1.386533
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/27/caraguatatuba-recebe-etapa-do-circuito-mares-no-fim-de-junho/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/27/31a-festa-do-divino-espirito-santo-continua-ate-5-de-junho-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/27/caraguatatuba-convoca-mais-19-aprovados-do-concurso-de-2018/
https://www.caraguatv.com.br/2022/05/27/aguilar-junior-visita-obra-da-sabesp-no-poiares/
https://www.caraguatv.com.br/2022/05/27/aguilar-junior-define-nova-empresa-de-onibus-que-comeca-a-partir-do-dia-1o/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/confrontos-da-3a-divisao-do-futebol-amador-de-caraguatatuba-comecam-na-proxima-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/confrontos-da-3a-divisao-do-futebol-amador-de-caraguatatuba-comecam-na-proxima-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-etapa-do-circuito-mares-no-fim-de-junho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/31a-festa-do-divino-espirito-santo-continua-ate-5-de-junho-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-implanta-nova-base-do-samu-na-ubs-golfinhos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/centro-de-referencia-da-mulher-pro-mulher-realiza-mais-de-37-mil-procedimentos-em-tres-anos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/centro-de-referencia-da-mulher-pro-mulher-realiza-mais-de-37-mil-procedimentos-em-tres-anos


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais 19 aprovados do concurso de 2018  

 

Caraguatatuba 

Mais bolsistas do PEAD são chamados para atuar na limpeza pública em 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza instalações de lombadas e sinalizações em 

ruas das regiões norte e sul  

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba conhece nova tecnologia aplicada em obra da Sabesp 

no Poiares  

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba repassa mais de 10 mil peças de roupas para 

pessoas em vulnerabilidade social  

 

Caraguatatuba 

‘Bairro a Bairro’ recolhe 290 toneladas das vias públicas; confira programação da 

próxima semana em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba leiloa veículos abandonados apreendidos em junho  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba define nova empresa de ônibus que começa a atender o município 

a partir do dia 1º 

 

Caraguatatuba 

31ª Festa do Divino Espírito Santo continua até 5 de junho em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Justiça nega pedido da Praiamar e Expresso Fênix assume transporte público em 

Caraguá dia 1º de junho 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Confrontos da 3ª Divisão do Futebol Amador de Caraguatatuba começam na 

próxima semana 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-19-aprovados-do-concurso-de-2018
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/mais-bolsistas-do-pead-sao-chamados-para-atuar-na-limpeza-publica-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/mais-bolsistas-do-pead-sao-chamados-para-atuar-na-limpeza-publica-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-instalacoes-de-lombadas-e-sinalizacoes-em-ruas-das-regioes-norte-e-sul
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-instalacoes-de-lombadas-e-sinalizacoes-em-ruas-das-regioes-norte-e-sul
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeito-de-caraguatatuba-conhece-nova-tecnologia-aplicada-em-obra-da-sabesp-no-poiares
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeito-de-caraguatatuba-conhece-nova-tecnologia-aplicada-em-obra-da-sabesp-no-poiares
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fundo-social-de-caraguatatuba-repassa-mais-de-10-mil-pecas-de-roupas-para-pessoas-em-vulnerabilidade-social
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fundo-social-de-caraguatatuba-repassa-mais-de-10-mil-pecas-de-roupas-para-pessoas-em-vulnerabilidade-social
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/bairro-a-bairro-recolhe-290-toneladas-das-vias-publicas-confira-programacao-da-proxima-semana-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/bairro-a-bairro-recolhe-290-toneladas-das-vias-publicas-confira-programacao-da-proxima-semana-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-leiloa-veiculos-abandonados-apreendidos-em-junho
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-define-nova-empresa-de-onibus-que-comeca-a-atender-o-municipio-a-partir-do-dia-1o/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-define-nova-empresa-de-onibus-que-comeca-a-atender-o-municipio-a-partir-do-dia-1o/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/31a-festa-do-divino-espirito-santo-continua-ate-5-de-junho-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/justica-nega-pedido-da-praiamar-e-expresso-fenix-assume-transporte-publico-em-caragua-dia-1o-de-junho/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/justica-nega-pedido-da-praiamar-e-expresso-fenix-assume-transporte-publico-em-caragua-dia-1o-de-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/05/confrontos-da-3a-divisao-do-futebol-amador-de-caraguatatuba-comecam-na-proxima-semana/
https://falacaragua.com.br/2022/05/confrontos-da-3a-divisao-do-futebol-amador-de-caraguatatuba-comecam-na-proxima-semana/


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe etapa do Circuito Mares no fim de junho 

 

Caraguatatuba 

31ª Festa do Divino Espírito Santo continua até 5 de junho em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

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

notificada para deixar o serviço 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba implanta nova base do SAMU na UBS Golfinhos 

 

Caraguatatuba 

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

revitalização da ciclovia na SP-55 

 

Caraguatatuba 

Sabesp utiliza tecnologia inovadora para modernizar tubulação de esgotos em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Mais bolsistas do PEAD são chamados para atuar na limpeza pública em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba conhece nova tecnologia aplicada em obra da Sabesp 

no Poiares 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba repassa mais de 10 mil peças de roupas para 

pessoas em vulnerabilidade social 

 

Caraguatatuba 

Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher) realiza mais de 37 mil procedimentos 

em três anos 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza instalações de lombadas e sinalizações em 

ruas das regiões norte e sul 

 

Caraguatatuba 

https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-recebe-etapa-do-circuito-mares-no-fim-de-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/05/31a-festa-do-divino-espirito-santo-continua-ate-5-de-junho-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-garante-vitoria-na-justica-e-empresa-de-onibus-e-notificada-para-deixar-o-servico-2/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-garante-vitoria-na-justica-e-empresa-de-onibus-e-notificada-para-deixar-o-servico-2/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-implanta-nova-base-do-samu-na-ubs-golfinhos/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeito-de-caraguatatuba-assina-ordem-de-servico-para-inicio-das-obras-de-revitalizacao-da-ciclovia-na-sp-55/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeito-de-caraguatatuba-assina-ordem-de-servico-para-inicio-das-obras-de-revitalizacao-da-ciclovia-na-sp-55/
https://falacaragua.com.br/2022/05/sabesp-utiliza-tecnologia-inovadora-para-modernizar-tubulacao-de-esgotos-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/sabesp-utiliza-tecnologia-inovadora-para-modernizar-tubulacao-de-esgotos-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/mais-bolsistas-do-pead-sao-chamados-para-atuar-na-limpeza-publica-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/mais-bolsistas-do-pead-sao-chamados-para-atuar-na-limpeza-publica-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeito-de-caraguatatuba-conhece-nova-tecnologia-aplicada-em-obra-da-sabesp-no-poiares/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeito-de-caraguatatuba-conhece-nova-tecnologia-aplicada-em-obra-da-sabesp-no-poiares/
https://falacaragua.com.br/2022/05/fundo-social-de-caraguatatuba-repassa-mais-de-10-mil-pecas-de-roupas-para-pessoas-em-vulnerabilidade-social/
https://falacaragua.com.br/2022/05/fundo-social-de-caraguatatuba-repassa-mais-de-10-mil-pecas-de-roupas-para-pessoas-em-vulnerabilidade-social/
https://falacaragua.com.br/2022/05/centro-de-referencia-da-mulher-pro-mulher-realiza-mais-de-37-mil-procedimentos-em-tres-anos-2/
https://falacaragua.com.br/2022/05/centro-de-referencia-da-mulher-pro-mulher-realiza-mais-de-37-mil-procedimentos-em-tres-anos-2/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-instalacoes-de-lombadas-e-sinalizacoes-em-ruas-das-regioes-norte-e-sul/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-instalacoes-de-lombadas-e-sinalizacoes-em-ruas-das-regioes-norte-e-sul/


 

 
 

Expresso Fenix abre 100 vagas 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba define nova empresa de ônibus que começa a atender o município 

a partir do dia 1º  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba implanta nova base do SAMU na UBS Golfinhos  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes em junho  

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Sabesp utiliza tecnologia inovadora para modernizar tubulação de esgotos em 

Caraguatatuba 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

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

ciclovia na SP-55 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba assina contrato com nova empresa que será responsável pelo 

transporte público da cidade 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba define nova empresa para operação do transporte público na 

cidade 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

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

pescador Luiz Antônio de Assis 

 

Caraguatatuba 

Expresso Fênix assume transporte coletivo em Caraguatatuba e começa a atender 

o município a partir do dia 1º de junho 

 

Caraguatatuba 

https://falacaragua.com.br/2022/05/expresso-fenix-abre-100-vagas/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/27/caraguatatuba-define-nova-empresa-de-onibus-que-comeca-a-atender-o-municipio-a-partir-do-dia-1o/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/27/caraguatatuba-define-nova-empresa-de-onibus-que-comeca-a-atender-o-municipio-a-partir-do-dia-1o/
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Band Cidade 2ª Edição 

Nova empresa de ônibus em Caraguatatuba 
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Com projeto de satélite, Caraguá vence o ‘Prêmio Inovacidade’ 

 

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 seguiu nos dias 25 

e 26 de maio, 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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Conforme decisão judicial: Praiamar deixará de operar em 

Caraguatatuba 

 

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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Sabesp irá modernizar tubulações de esgoto em Caraguá 

 

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. 
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Expresso Fênix assume em Caraguá e oferece vagas de trabalho 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta sexta-feira (27) a 

autorização para o início da operação da nova empresa de transporte público que 

começa no município a partir a partir da 00h de quarta-feira (1º/6).  

A empresa Expresso Fênix vai assumir o transporte coletivo de passageiros urbano 

e rural na cidade. O contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 no 

dinheiro e R$ 3,60 no Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão Comum). 

Além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso Fênix se prontificou a oferecer 

o atendimento imediato, disponibilizando 100% da frota solicitada no termo de 

referência, para atender temporariamente o município. O contrato com a empresa é 

provisório e tem duração de 12 meses 

Bilhetagem Eletrônica 

A partir de sábado (28) os usuários do transporte coletivo de Caraguatatuba 

poderão fazer o cadastro do Bilhete Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso 

Fênix. 

A Prefeitura de Caraguatatuba saliente ainda que, nesse período, é importante que 

os usuários providenciem o novo cartão com a nova empresa e que está acionando 



 

 
 

a atual operadora para disponibilização das informações de créditos ativos em 

cartão. 

Contratação de funcionários 

Também neste sábado e domingo, a empresa inicia a contratação de funcionários. 

Para as vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH categoria D 

e Curso de Transporte Coletivo 

Já para as demais oportunidades as entrevistas são na Garagem da Empresa, 

conforme a seguir: 

– Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, Borracheiro e Garagista. 

Dia 28 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. Comparecer munidos de documentos pessoais 

e currículo. 

– Encarregado de Manutenção, Auxiliar Administrativo para Posto de Atendimento, 

Auxiliar Financeiro, Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife. 

Dia 29 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 8h às 13h. Comparecer munidos de documentos pessoais e 

currículo. 

Por determinação da Prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde que os mesmos sejam 

aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix. O Grupo Fênix contratará 

motoristas, mecânicos, borracheiros, eletricistas, funileiros, moleiros, auxiliares 

administrativos, auxiliar de limpeza, dentre outros. 

Para participar do processo de contratação, a pessoa precisa estar munida dos 

seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de quitação eleitoral; CNH 

(constando cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar válidos); certificados 

dos cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar com validade; certificado de 

quitação do serviço militar (reservista), comprovante de escolaridade; comprovante 

de endereço (que conste CEP); atestado de antecedentes criminais; certidão 

estadual distribuição criminal (data recente, válido por no máximo 30 dias); 

certidão negativa de prontuário para fins de direito (DETRAN); carteira de trabalho 

ou carteira de trabalho digital em PDF completa; PIS (Cartão Cidadão/Cartão de 

PIS); certidão de nascimento ou casamento (caso de casamento, cópia do RG e CPF 

do cônjuge) no caso de divórcio, certidão de averbação); certidão de nascimento, 

carteira de vacinação (até 07 anos), RG e CPF de filhos e dependentes menores e 

no caso de guarda, trazer termo de guarda (judicial); foto 3×4 e comprovante de 

vacina contra COVID-19. 

Frota 



 

 
 

Para realizar o serviço com eficiência e qualidade, a nova empresa irá operar com 

50 novos e modernos ônibus, todos equipados com o que há de mais moderno no 

país. 

De acordo com a diretoria do Grupo Fênix, a frota trará mais conforto aos usuários 

e os sistemas tecnológicos tornarão o serviço mais eficiente e seguro para os 

moradores e turistas que visitam Caraguatatuba. 

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão equipados com um 

moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera. Os 50 

ônibus também serão equipados com ar condicionado e irão contar com internet 

grátis – por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema de GPS (Global 

Positioning System), entrada USB para carregar celular e sistema de bilhetagem 

eletrônica, além de cumprir a exigência de 100% da frota com elevadores e 

acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. 

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa manterá o 

aplicativo CittaMobi, que dá informações precisas e em tempo real de horários e 

todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade. 

O novo sistema será também uma importante ferramenta de fiscalização pela 

Prefeitura de Caraguatatuba que poderá acompanhar relatórios do transporte 

coletivo em tempo real e cobrar melhorias. 

Horários, itinerários e tarifa 

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis no site: www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

Cadastro – Passageiros 

A Expresso Fênix iniciará o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a 

partir deste sábado (28). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete 

Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente, com agendamento 

obrigatório, no próprio site da empresa. 

Para os usuários que prefiram realizar o cadastro de forma presencial, a Expresso 

Fênix vai disponibilizar um Ponto de Cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. 

Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 

O horário de funcionamento será das 10h às 16h no sábado e domingo e de 

segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 

Vale Transporte 

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a 

compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa: 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 



 

 
 

SAC 

A empresa disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861, para que possam 

ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 28/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

31ª Festa do Divino Espírito Santo segue até o dia 5 de junho 

 

Uma das celebrações mais tradicionais da cidade, a 31ª Festa do Divino Espírito 

Santo segue até o dia 5 de junho, em comemoração ao padroeiro da Catedral 

Diocesana de Caraguatatuba, localizada no bairro Indaiá. O tema religioso da 

festividade é “O sopro do Divino, a esperança se renova”. 

A parte social do evento vai até o próximo domingo (29), com a realização de 

quermesse voltada à venda de comidas e bebidas. Além disso, ocorre o ‘Show de 

Prêmios’. A programação é iniciada com a Santa Missa, às 19h30, e segue até 

meia-noite. 

O encerramento da festa ocorrerá no Domingo de Pentecostes, dia 5 de junho, com 

o tradicional Desfile da Cavalaria, que terá concentração a partir das 8h, na Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, e saída do local às 10h. O percurso deve 

seguir até a Catedral Divino Espírito Santo. O público também poderá acompanhar 

a cavalgada em Passeio Ciclístico. 

Após chegarem à Catedral,  os festeiros procedem com levantamento da Bandeira 

do Divino (mastro votivo). Em seguida, tem a partilha de alimentos, quando será 

servido o almoço, o tradicional afogado, ao som de cantorias e apresentações de 

grupos folclóricos de Caraguatatuba, enlaçando a cultura popular com 

religiosidade. 



 

 
 

“Nesses dois últimos anos de pandemia, fomos impedidos de celebrar 

presencialmente, essa linda e tradicional festa. Agora retomamos com toda 

animação de antes. Quero agradecer aos festeiros, membros de pastorais, 

movimentos e comunidades, patrocinadores, colaboradores e a todos os fiéis por 

abraçarem conosco o retorno da festa. Que o Divino Padroeiro ilumine nossos dias 

de recreação e interação”, agradeceu o padre Vladimir Ferreira Coelho, pároco da 

catedral. 

O evento é realizado com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de 

Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), 

com a organização interna da catedral. 

Serviço 

31ª Festa do Divino Espírito Santo de Caraguatatuba 

Festa social com missa, quermesse e show de prêmios 

Data: sexta a domingo, até o dia 29 de maio, a partir das 19h30 

Local: Catedral Divino Espírito Santo 

Endereço: Avenida Amazonas, 1.665 – Indaiá 

Desfile da Cavalaria do Divino Espírito Santo e passeio ciclístico 

Data: domingo (5 de junho), com concentração às 8h 

Local: saída da Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro 

Informações: (12) 3887-2982 
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Programação da semana ‘Bairro a Bairro’ de Caraguatatuba 

 

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

(Sesep), divulgou a programação da próxima semana do ‘Bairro a Bairro’. 

De 30 de maio a 03 de junho as equipes estarão na avenida da praia, desde a orla 

da ponte do Rio Santo Antônio até a ponte do Rio Lagoa. 

Também percorrerão os bairros Poiares, Jaraguazinho e a rodovia que compreende 

o trecho do Terminal Rodoviário até a divisa com São Sebastião. Até agora, o 

‘Bairro a Bairro’ retirou 290 toneladas de resíduos das vias públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

período de tempo. 
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Caraguá anuncia nova empresa de ônibus; Expresso Fênix começa a 

operar no dia 1º de junho 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta sexta-feira (27/5) a 

autorização para o início da operação da nova empresa de transporte público, que 

começa no município a partir a partir da 0h de quarta-feira (1º/6).  A empresa 

Expresso Fênix vai assumir o transporte coletivo de passageiros urbano e rural na 

cidade. O contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 no dinheiro e R$ 

3,60 no Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão Comum). 

De acordo com a prefeitura, além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso 

Fênix se prontificou a oferecer o atendimento imediato, disponibilizando 100% da 

frota solicitada no termo de referência, para atender temporariamente o município. 

O contrato com a empresa é provisório e tem duração de 12 meses 

Bilhetagem Eletrônica 

A partir de sábado (28) os usuários do transporte coletivo de Caraguatatuba 

poderão fazer o cadastro do Bilhete Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso 

Fênix. A Prefeitura de Caraguatatuba salienta ainda que, nesse período, é 

importante que os usuários providenciem o novo cartão com a nova empresa e que 

está acionando a atual operadora para disponibilização das informações de 

créditos ativos em cartão. 

Contratação de funcionários 



 

 
 

Também neste sábado (28/5) e domingo (29/5), a empresa inicia a contratação de 

funcionários. Para as vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na 

Praça da Cultura, no Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH 

categoria D e Curso de Transporte Coletivo 

Já para as demais oportunidades as entrevistas são na Garagem da Empresa, 

conforme a seguir: 

– Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, Borracheiro e Garagista. 

Dia 28 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. Comparecer munidos de documentos pessoais 

e currículo. 

– Encarregado de Manutenção, Auxiliar Administrativo para Posto de Atendimento, 

Auxiliar Financeiro, Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife. 

Dia 29 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 8h às 13h. Comparecer munidos de documentos pessoais e 

currículo. 

Por determinação da Prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde que os mesmos sejam 

aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix. O Grupo Fênix contratará 

motoristas, mecânicos, borracheiros, eletricistas, funileiros, moleiros, auxiliares 

administrativos, auxiliar de limpeza, dentre outros. 

Para participar do processo de contratação, a pessoa precisa estar munida dos 

seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de quitação eleitoral; CNH 

(constando cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar válidos); certificados 

dos cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar com validade; certificado de 

quitação do serviço militar (reservista), comprovante de escolaridade; comprovante 

de endereço (que conste CEP); atestado de antecedentes criminais; certidão 

estadual distribuição criminal (data recente, válido por no máximo 30 dias); 

certidão negativa de prontuário para fins de direito (DETRAN); carteira de trabalho 

ou carteira de trabalho digital em PDF completa; PIS (Cartão Cidadão/Cartão de 

PIS); certidão de nascimento ou casamento (caso de casamento, cópia do RG e CPF 

do cônjuge) no caso de divórcio, certidão de averbação); certidão de nascimento, 

carteira de vacinação (até 07 anos), RG e CPF de filhos e dependentes menores e 

no caso de guarda, trazer termo de guarda (judicial); foto 3×4 e comprovante de 

vacina contra COVID-19. 

Frota da nova empresa 

Para realizar o serviço, a nova empresa irá operar com 50 novos ônibus, todos 

equipados com o que há de mais moderno no país. De acordo com a diretoria do 

Grupo Fênix, a frota trará mais conforto aos usuários e os sistemas tecnológicos 



 

 
 

tornarão o serviço mais eficiente e seguro para os moradores e turistas que visitam 

Caraguatatuba. 

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão equipados com um 

moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera. Os 50 

ônibus também serão equipados com ar condicionado e irão contar com internet 

grátis – por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema de GPS (Global 

Positioning System), entrada USB para carregar celular e sistema de bilhetagem 

eletrônica, além de cumprir a exigência de 100% da frota com elevadores e 

acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. 

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa manterá o 

aplicativo CittaMobi, que dá informações precisas e em tempo real de horários e 

todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade. O novo sistema será 

também uma importante ferramenta de fiscalização pela Prefeitura de 

Caraguatatuba que poderá acompanhar relatórios do transporte coletivo em tempo 

real e cobrar melhorias. 

Horários, itinerários e tarifa 

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis no site: www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

Cadastro – Passageiros 

A Expresso Fênix iniciará o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a 

partir deste sábado (28). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete 

Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente, com agendamento 

obrigatório, no próprio site da empresa. 

Para os usuários que prefiram realizar o cadastro de forma presencial, a Expresso 

Fênix vai disponibilizar um Ponto de Cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. 

Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. O horário de funcionamento será das 10h às 

16h no sábado e domingo e de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 

Vale Transporte 

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a 

compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa: 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

SAC 

A empresa disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861, para que possam 

ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações. 
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Em Caraguá, prefeitura leiloa veículos abandonados em vias públicas 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba promove um Leilão Público Eletrônico no dia 28 de 

junho (terça-feira), às 10h, para vender sucatas inservíveis de veículos 

abandonados e apreendidos nas ruas do município pela Secretaria de Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão. O certame é exclusivamente voltado para empresas 

do ramo de siderurgia, fundição, reciclagem ou de comércio de peças usadas. 

Os 129 lotes de carcaças de automóveis de diversas marcas, apreendidas entre os 

anos de 2018 e 2021, poderão ser arrematados partir das 10h do dia 28 de junho, 

pelo site http://www.lanceleiloes.com.br/. É necessário fazer o credenciamento na 

respectiva página, por meio de login e senha, para participar do leilão. Um e-mail 

será enviado confirmando a efetivação do cadastro.  

No ato do credenciamento, os interessados devem apresentar os seguintes 

documentos: registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no 

caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, CNPJ, 

comprovante de endereço e documento(s) de identidade do(s) sócio(s), no caso de 

empresas, para fins de credenciamento. 

http://www.lanceleiloes.com.br/


 

 
 

O certame será coordenado pelo leiloeiro Rodrigo Alviti. Mais informações nos 

telefones (11) 5811-0730 e (11) 5513-3872 ou no e-mail 

lanceleiloes@lanceleiloes.com.    

Visitação  

As carcaças de veículos estarão expostas para visitação e poderão ser examinadas 

pelas empresas que comprovem atividade de siderurgia, fundição, reciclagem ou 

comércio de peças usadas, mediante agendamento prévio, nos dias 22 e 24 de 

junho, das 9h às 12h e das 13h às 17h, no Pátio Litoral. O depósito de 

recolhimento de veículos fica na Rua Pedro Nolasco, 23, no Rio do Ouro. O 

atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h40, e aos 

sábados, das 8h às 12h. 

As visitas devem ser realizadas com o acompanhamento de funcionário ou 

representante da Prefeitura de Caraguatatuba. O agendamento é feito pelo 

telefone (12) 3883-6103 ou pelo email patioliotoral@gmail.com, com o responsável 

pelo depósito, Rafael Stasiak da Silva. 

O edital completo com os detalhes dos itens está disponível no link 

https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes 

(Pesquisar - “Ano: 2021” e “Nº do Processo: 4102”). Mais informações pelo 

telefone (12) 3897-8176 (Área de Licitação). 
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Com tecnologia inovadora, Sabesp moderniza tubulação de esgotos 

em Caraguatatuba 

 

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. 
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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. 
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Câmara homenageia Casa de Saúde e doadoras de leite materno 

 

A Câmara Municipal de Caraguatatuba aprovou a moção de congratulação do 

vereador e presidente da Casa de Leis, Tato Aguilar, que congratula com as 

doadoras de leite materno do Banco de Leite Humano (BLH) de Caraguatatuba pelo 

“Dia Nacional de Doação de Leite Humano”, comemorado no dia 19 de maio. 

Tato Aguilar justificou sua propositura relatando que o Banco de Leite Humano é 

um serviço vinculado a um hospital de atenção materna e/ou infantil, sendo 

responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e 

execução de atividades de coleta da produção lática da nutriz, seleção, 

classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição, sendo por ele 

distribuídos. 

“É tarefa do Banco de Leite Humano conscientizar e apoiar as mães para que 

pratiquem a amamentação exclusiva no peito até o sexto mês de vida e sua 

continuação até dois anos ou mais junto a introdução de novos alimentos, 

diminuindo o desmame precoce conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, 

além de proteger, promover e apoiar o aleitamento materno na comunidade junto 

ao Hospital, Unidades básicas de Saúde, às famílias, aos empregadores, aos 

governantes e à população em geral”, diz um trecho da propositura. 

70 anos da Casa de Saúde Stella Maris na Câmara 



 

 
 

Outra moção de congratulação foi realizada em homenagem aos 70 anos da 

fundação da Casa de Saúde Stella Maris. Propositura de autoria do vereador 

Oswaldo Pimenta de Mello, o China. 

Em sua justificativa, China relatou que a Casa de Saúde Stella Maris completou no 

dia 24 de maio, 70 anos de atuação em favor da saúde no Litoral Norte. A data tem 

especial importância para a população da cidade e para a Congregação das 

Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, que é responsável pela instituição. 

A celebração desta data começou em 5 de maio com uma exposição fotográfica no 

Serramar Shopping, que relembrou a história e a evolução da instituição e na data 

de sua fundação foi celebrada uma missa em Ação de Graças, na Capela do 

Hospital. 

“A história da Casa de Saúde Stella Maris está intimamente ligada ao dia a dia da 

população de Caraguatatuba que, se não nasceu no hospital, já recebeu algum tipo 

de atendimento ou teve algum parente internado”, diz um trecho da propositura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 28/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Nova Imprensa 

 

Caraguatatuba define nova empresa de ônibus que começa a atender 

o município a partir do dia 1º 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta sexta-feira (27) a 

autorização para o início da operação da nova empresa de transporte público que 

começa no município a partir a partir da 00h de quarta-feira (1º/6). A empresa 

Expresso Fênix vai assumir o transporte coletivo de passageiros urbano e rural na 

cidade. O contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 no dinheiro e R$ 

3,60 no Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão Comum). 

Além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso Fênix se prontificou a oferecer 

o atendimento imediato, disponibilizando 100% da frota solicitada no termo de 

referência, para atender temporariamente o município. O contrato com a empresa é 

provisório e tem duração de 12 meses 

Bilhetagem Eletrônica 

A partir de sábado (28) os usuários do transporte coletivo de Caraguatatuba 

poderão fazer o cadastro do Bilhete Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso 

Fênix. 



 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba salienta ainda que, nesse período, é importante que 

os usuários providenciem o novo cartão com a nova empresa e que está acionando 

a atual operadora para disponibilização das informações de créditos ativos em 

cartão. 

Contratação de funcionários 

Também neste sábado e domingo, a empresa inicia a contratação de funcionários. 

Para as vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH categoria D 

e Curso de Transporte Coletivo 

Já para as demais oportunidades as entrevistas são na Garagem da Empresa, 

conforme a seguir: 

– Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, Borracheiro e Garagista. 

Dia 28 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. Comparecer munidos de documentos pessoais 

e currículo. 

– Encarregado de Manutenção, Auxiliar Administrativo para Posto de Atendimento, 

Auxiliar Financeiro, Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife. 

Dia 29 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 8h às 13h. Comparecer munidos de documentos pessoais e 

currículo. 

Por determinação da Prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde que os mesmos sejam 

aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix. O Grupo Fênix contratará 

motoristas, mecânicos, borracheiros, eletricistas, funileiros, moleiros, auxiliares 

administrativos, auxiliar de limpeza, dentre outros. 

Para participar do processo de contratação, a pessoa precisa estar munida dos 

seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de quitação eleitoral; CNH 

(constando cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar válidos); certificados 

dos cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar com validade; certificado de 

quitação do serviço militar (reservista), comprovante de escolaridade; comprovante 

de endereço (que conste CEP); atestado de antecedentes criminais; certidão 

estadual distribuição criminal (data recente, válido por no máximo 30 dias); 

certidão negativa de prontuário para fins de direito (DETRAN); carteira de trabalho 

ou carteira de trabalho digital em PDF completa; PIS (Cartão Cidadão/Cartão de 

PIS); certidão de nascimento ou casamento (caso de casamento, cópia do RG e CPF 

do cônjuge) no caso de divórcio, certidão de averbação); certidão de nascimento, 

carteira de vacinação (até 07 anos), RG e CPF de filhos e dependentes menores e 



 

 
 

no caso de guarda, trazer termo de guarda (judicial); foto 3×4 e comprovante de 

vacina contra COVID-19. 

Frota 

Para realizar o serviço com eficiência e qualidade, a nova empresa irá operar com 

50 novos e modernos ônibus, todos equipados com o que há de mais moderno no 

país. 

De acordo com a diretoria do Grupo Fênix, a frota trará mais conforto aos usuários 

e os sistemas tecnológicos tornarão o serviço mais eficiente e seguro para os 

moradores e turistas que visitam Caraguatatuba. 

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão equipados com um 

moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera. Os 50 

ônibus também serão equipados com ar condicionado e irão contar com internet 

grátis – por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema de GPS (Global 

Positioning System), entrada USB para carregar celular e sistema de bilhetagem 

eletrônica, além de cumprir a exigência de 100% da frota com elevadores e 

acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. 

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa manterá o 

aplicativo CittaMobi, que dá informações precisas e em tempo real de horários e 

todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade. 

O novo sistema será também uma importante ferramenta de fiscalização pela 

Prefeitura de Caraguatatuba que poderá acompanhar relatórios do transporte 

coletivo em tempo real e cobrar melhorias. 

Horários, itinerários e tarifa 

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis no site: www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

Cadastro – Passageiros 

A Expresso Fênix iniciará o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a 

partir deste sábado (28). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete 

Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente, com agendamento 

obrigatório, no próprio site da empresa. 

Para os usuários que prefiram realizar o cadastro de forma presencial, a Expresso 

Fênix vai disponibilizar um Ponto de Cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. 

Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 

O horário de funcionamento será das 10h às 16h no sábado e domingo e de 

segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 

Vale Transporte 



 

 
 

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a 

compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa: 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

SAC 

A empresa disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861, para que possam 

ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 28/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: G1 Vanguarda 

 

Caraguá define nova empresa do transporte público e contratação de 

funcionários começa neste sábado; Veja como concorrer 

Atual empresa foi notificada após decisão do STJ e tem até a próxima terça-feira 

(31) para deixar de operar o sistema. Nova empresa assume na quarta-feira (1°). 

 

Após uma autorização do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Prefeitura de 

Caraguatatuba anunciou que a Expresso Fênix vai assumir o transporte coletivo na 

cidade a partir de quarta-feira (1°).  

A empresa assinou um contrato temporário de 12 meses nesta sexta-feira (27), vai 

manter a tarifa no preço atual e terá 50 coletivos na operação.  

A companhia inicia neste sábado (28) a contratação de motoristas, mecânicos, 

borracheiros, eletricistas, funileiros, moleiros, auxiliares administrativos e auxiliar 

de limpeza - empregados da atual empresa terão prioridade na contratação, mas 

também terão que passar pelo processo seletivo.  

Como concorrer às vagas 

 Motorista 

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/cidade/caraguatatuba/


 

 
 

Para as vagas de motorista, os candidatos devem comparecer neste sábado (28) 

na Praça da Cultura, no Centro, das 8h às 18h. Os interessados devem apresentar 

CNH categoria D e ter curso de transporte coletivo.  

 Mecânico, funileiro, eletricista auto, moleiro auto, borracheiro e garagista 

Candidatos devem comparecer neste sábado (28) na garagem da Expresso Fênix, 

que fica na rua Alfredo Aires de Oliveira 195, Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. 

Devem apresentar documento e currículo. A lista de documentos está disponível no 

site.  

 Encarregado de manutenção, auxiliar administrativo para posto de atendimento, 

auxiliar financeiro, almoxarife e auxiliar de almoxarife 

Candidatos devem comparecer neste domingo (29) na garagem da Expresso Fênix, 

das 8h às 13h, com documentos e currículo. A lista de documentos está disponível 

no site.  

Como fica a bilhetagem eletrônica? 

A prefeitura informou que pediu os dados dos créditos disponíveis à atual empresa, 

Praiamar, e que aguarda a entrega.  

A partir de sábado (28) os usuários do transporte coletivo podem fazer o cadastro 

do bilhete eletrônico e comprar créditos com a nova empresa. O cadastro pode ser 

feito pelo site ou no Ponto de Cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. 

Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro.  

Troca de empresas 

O STJ autorizou a Prefeitura de Caraguatatuba a suspender o contrato com a 

Praiamar nesta quinta-feira.  

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.  

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

informou que vai recorrer da decisão do STJ.  

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-define-nova-empresa-de-onibus-que-comeca-a-atender-o-municipio-a-partir-do-dia-1o/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-define-nova-empresa-de-onibus-que-comeca-a-atender-o-municipio-a-partir-do-dia-1o/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-define-nova-empresa-de-onibus-que-comeca-a-atender-o-municipio-a-partir-do-dia-1o/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-define-nova-empresa-de-onibus-que-comeca-a-atender-o-municipio-a-partir-do-dia-1o/
https://fenixfacil.com.br/
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/
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


 

 
 

Clipping de Notícias: 27/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: O Vale 

 

STJ determina suspensão dos serviços da Praiamar no transporte 

público de Caraguatatuba 

Empresa tem até dia 31 deste mês para realizar a suspensão total de seus 

serviços; ela tentará recorrer à decisão judicial 

 

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou, de forma unânime, durante a tarde 

da última quinta-feira (26), que a Prefeitura de Caraguatatuba tenha a 

possibilidade de suspender o contrato com a empresa 'Praiamar Transportes', 

responsável pelo transporte público coletivo do município. 

Com a notificação, a empresa tem até o próximo dia 31 de maio para encerrar suas 

atividades. Inicialmente, o contrato seria encerrado no próximo dia 22 de junho. 

Atualmente, uma licitação já foi aberta para que uma nova empresa seja 

contratada. A Praiamar diz que vai tentar recorrer a decisão na Justiça. 

A greve 

Uma greve de funcionários da Praiamar foi iniciada na última sexta-feira, dia 20 de 

maio de 2022, por conta do descumprimento relativo às discussões de reajuste 

salarial deste ano. 



 

 
 

De acordo com o sindicato, os trabalhadores têm um acordo com a empresa em 

que fica agendada, durante todo dia 1° de maio, uma reunião para discussão de 

reajuste salarial. No entanto, em 2022, essa reunião não aconteceu. 

Segundo informações, a empresa afirmou que não poderia realizar um reajuste 

salarial este ano, por conta da situação econômica da cidade. 

Durante a suspensão dos serviços, a Praiamar disse que está sem o reajuste da 

tarifa desde 2016 e alegou que a gestão municipal sempre dificultou diálogos 

referentes ao assunto. 

Em resposta, a Prefeitura Municipal de Caraguá disse que estava dentro de todas 

as suas obrigações contratuais. 

O caso completo 

No dia 10 de outubro de 2021, a Prefeitura de Caraguá havia quebrado seu 

contrato com a Praiamar por alegar caducidade por parte da empresa. Segundo a 

municipalidade, a prestação do serviço estava com diversas irregularidades em 

relação ao contrato acordado. 

Todas as irregularidades registradas nos últimos seis meses constavam no decreto 

n° 1536/21. 

No entanto, dez dias depois, no dia 20 de outubro do ano passado, a prefeitura 

recebeu uma liminar judicial que ordenava o mantimento da Praiamar na 

responsabilidade do transporte público. Uma empresa já estava sendo contratada 

para suprir o lugar deixado pela Praiamar, mas a parceria teve que ser suspensa 

mediante a decisão da Justiça. 

"Eu não vou desistir enquanto não colocar uma empresa de transporte público de 

qualidade em Caraguatatuba. A população não merece mais o descaso e o péssimo 

serviço prestado", disse Aguilar Junior (MDB), prefeito da cidade, em suas redes 

sociais, na época do recebimento da liminar judicial. 

Desde então, a gestão municipal tenta um recurso para finalmente encerrar sua 

relação com a Praiamar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: O Vale 

 

Nova empresa do transporte coletivo de Caraguatatuba começa 

operar no dia 1º de junho 

Veja como cadastrar cartão do bilhete eletrônico e informações sobre contratações 

para diversas funções 

 

A empresa Expresso Fênix  vai assumir o transporte coletivo de Caraguatatuba a 

partir de 0h de quarta, 1º de junho. A autorização para início da operação foi 

assinada pelo prefeito Aguilar Junior nesta sexta-feira (27). 

O contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 no dinheiro e R$ 3,60 no 

Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão Comum). 

A partir deste sábado (28) os usuários do transporte coletivo poderão fazer o 

cadastro do Bilhete Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso Fênix. 

A prefeitura orienta que é importante que os usuários providenciem o novo cartão 

com a nova empresa e que está acionando a atual operadora para disponibilização 

das informações de créditos ativos em cartão. 

Cadastro – Passageiros 

A empresa iniciará o cadastro dos usuários a partir deste sábado (28). Vale 

ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete Eletrônico é gratuita e o cadastro 



 

 
 

poderá ser realizado pela internet acessando o site , ou presencialmente, com 

agendamento obrigatório, no próprio site da empresa. 

Para os usuários que prefiram realizar o cadastro de forma presencial, a Expresso 

Fênix vai disponibilizar um Ponto de Cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. 

Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 

O horário de funcionamento será das 10h às 16h no sábado e domingo e de 

segunda a sexta-feira das 8h às 17h30. 

Vale Transporte - Empresas 

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a 

compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa. 

Horários, itinerários e tarifa 

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis acessando o site da empresa. 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

A empresa disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861, para que possam 

ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações. 

Contratação de funcionários 

Neste sábado (27) e domingo (28), a empresa inicia a contratação de funcionários. 

Para as vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH categoria D 

e Curso de Transporte Coletivo 

Já para as demais oportunidades as entrevistas são na Garagem da Empresa, 

conforme a seguir: 

– Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, Borracheiro e Garagista. 

Dia 28 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. Comparecer munidos de documentos pessoais 

e currículo. 

– Encarregado de Manutenção, Auxiliar Administrativo para Posto de Atendimento, 

Auxiliar Financeiro, Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife. 

Dia 29 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 8h às 13h. Comparecer munidos de documentos pessoais e 

currículo. 

Por determinação da Prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde sejam aprovados no 

processo seletivo da Expresso Fênix. O Grupo Fênix contratará motoristas, 

http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba
http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba
http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba


 

 
 

mecânicos, borracheiros, eletricistas, funileiros, moleiros, auxiliares 

administrativos, auxiliar de limpeza, dentre outros. 

Para participar do processo de contratação, a pessoa precisa dos seguintes 

documentos: RG; CPF; comprovante de quitação eleitoral; CNH (constando cursos 

de Transporte Coletivo e Transporte Escolar válidos); certificados dos cursos de 

Transporte Coletivo e Transporte Escolar com validade; certificado de quitação do 

serviço militar (reservista), comprovante de escolaridade; comprovante de endereço 

(que conste CEP); atestado de antecedentes criminais; certidão estadual 

distribuição criminal (data recente, válido por no máximo 30 dias); certidão 

negativa de prontuário para fins de direito (DETRAN); carteira de trabalho ou 

carteira de trabalho digital em PDF completa; PIS (Cartão Cidadão/Cartão de PIS); 

certidão de nascimento ou casamento (caso de casamento, cópia do RG e CPF do 

cônjuge) no caso de divórcio, certidão de averbação); certidão de nascimento, 

carteira de vacinação (até 07 anos), RG e CPF de filhos e dependentes menores e 

no caso de guarda, trazer termo de guarda (judicial); foto 3×4 e comprovante de 

vacina contra COVID-19. 

De acordo com a prefeitura, além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso 

Fênix se prontificou a oferecer o atendimento imediato, disponibilizando 100% da 

frota solicitada no termo de referência, para atender temporariamente o município. 

O contrato com a empresa é provisório e tem duração de 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: O Vale 

 

Corpo de homem é encontrado em rio em Caraguatatuba 

Caso ocorreu no bairro Morro do Algodão 

 

Um homem de 50 anos foi encontrado às margens do Rio Juqueriquerê, em 

Caraguatatuba, na manhã deste domingo (29). 

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h para comparecer ao local, 

que tem acesso pela Rua Pedrina Borges, bairro Morro do Algodão em 

Caraguatatuba. 

O cadáver foi retirado pela equipe dos bombeiros. O caso será investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Salim Burihan 

 

Empresa Fênix assumirá provisoriamente o transporte público em 

Caraguatatuba 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta sexta-feira (27) a 

autorização para o início da operação da nova empresa de transporte público que 

começa no município a partir a partir da 00h de quarta-feira (1º/6).  

A empresa Expresso Fênix, que opera em Ilhabela, vai assumir o transporte coletivo 

de passageiros urbano e rural na cidade. A prefeitura não divulgou o valor do 

contrato emergencial com a empresa que irá substituir a Praiamar Transportes que 

deixará de operar o transporte público na cidade às 23h59 do próximo dia 31.   

Em outubro do ano passado, a prefeitura de Caraguatatuba chegou a fechar um 

contrato emergencial, por 12 meses, no valor de R$ 29 milhões, com a Fênix, 

quando decretou a caducidade do contrato da empresa Praiamar Transportes 

alegando irregularidades encontradas no período de intervenção municipal, mas a 

empresa recorreu na justiça e manteve os serviços.  

A prefeitura informou que o contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 

no dinheiro e R$ 3,60 no Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão Comum). 

Segundo a prefeitura, além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso Fênix se 

prontificou a oferecer o atendimento imediato, disponibilizando 100% da frota 

solicitada no termo de referência, para atender temporariamente o município. O 

contrato com a empresa é provisório e tem duração de 12 meses 



 

 
 

Bilhetagem Eletrônica 

A partir de sábado (28) os usuários do transporte coletivo de Caraguatatuba 

poderão fazer o cadastro do Bilhete Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso 

Fênix. 

A Prefeitura de Caraguatatuba saliente ainda que, nesse período, é importante que 

os usuários providenciem o novo cartão com a nova empresa e que está acionando 

a atual operadora para disponibilização das informações de créditos ativos em 

cartão. 

Contratação de funcionários 

Também neste sábado e domingo, a empresa inicia a contratação de funcionários. 

Para as vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH categoria D 

e Curso de Transporte Coletivo 

Já para as demais oportunidades as entrevistas são na Garagem da Empresa, 

conforme a seguir: 

- Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, Borracheiro e Garagista. 

Dia 28 de maio - Garagem da Expresso Fênix - Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. Comparecer munidos de documentos pessoais 

e currículo. 

- Encarregado de Manutenção, Auxiliar Administrativo para Posto de Atendimento, 

Auxiliar Financeiro, Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife. 

Dia 29 de maio - Garagem da Expresso Fênix - Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 8h às 13h. Comparecer munidos de documentos pessoais e 

currículo. 

Por determinação da Prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde que os mesmos sejam 

aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix. O Grupo Fênix contratará 

motoristas, mecânicos, borracheiros, eletricistas, funileiros, moleiros, auxiliares 

administrativos, auxiliar de limpeza, dentre outros. 

Para participar do processo de contratação, a pessoa precisa estar munida dos 

seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de quitação eleitoral; CNH 

(constando cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar válidos); certificados 

dos cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar com validade; certificado de 

quitação do serviço militar (reservista), comprovante de escolaridade; comprovante 

de endereço (que conste CEP); atestado de antecedentes criminais; certidão 

estadual distribuição criminal (data recente, válido por no máximo 30 dias); 

certidão negativa de prontuário para fins de direito (DETRAN); carteira de trabalho 



 

 
 

ou carteira de trabalho digital em PDF completa; PIS (Cartão Cidadão/Cartão de 

PIS); certidão de nascimento ou casamento (caso de casamento, cópia do RG e CPF 

do cônjuge) no caso de divórcio, certidão de averbação); certidão de nascimento, 

carteira de vacinação (até 07 anos), RG e CPF de filhos e dependentes menores e 

no caso de guarda, trazer termo de guarda (judicial); foto 3×4 e comprovante de 

vacina contra COVID-19. 

Frota 

Para realizar o serviço com eficiência e qualidade, a nova empresa irá operar com 

50 novos e modernos ônibus, todos equipados com o que há de mais moderno no 

país. 

De acordo com a diretoria do Grupo Fênix, a frota trará mais conforto aos usuários 

e os sistemas tecnológicos tornarão o serviço mais eficiente e seguro para os 

moradores e turistas que visitam Caraguatatuba. 

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão equipados com um 

moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera. Os 50 

ônibus também serão equipados com ar condicionado e irão contar com internet 

grátis – por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema de GPS (Global 

Positioning System), entrada USB para carregar celular e sistema de bilhetagem 

eletrônica, além de cumprir a exigência de 100% da frota com elevadores e 

acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. 

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa manterá o 

aplicativo CittaMobi, que dá informações precisas e em tempo real de horários e 

todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade. 

O novo sistema será também uma importante ferramenta de fiscalização pela 

Prefeitura de Caraguatatuba que poderá acompanhar relatórios do transporte 

coletivo em tempo real e cobrar melhorias. 

Horários, itinerários e tarifa 

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis no site: www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

Cadastro – Passageiros 

A Expresso Fênix iniciará o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a 

partir deste sábado (28). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete 

Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente, com agendamento 

obrigatório, no próprio site da empresa. 



 

 
 

Para os usuários que prefiram realizar o cadastro de forma presencial, a Expresso 

Fênix vai disponibilizar um Ponto de Cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. 

Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 

O horário de funcionamento será das 10h às 16h no sábado e domingo e de 

segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 

Vale Transporte 

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a 

compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa: 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

SAC 

A empresa disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861, para que possam 

ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Salim Burihan 

 

Corpo de homem é encontrado no rio Juqueriquerê em Caraguatatuba 

 

O corpo de um homem, de cerca de 50 anos, foi encontrado às 11 horas da manhã 

deste domingo (29), as margens do Rio Juqueriquerê, no bairro do Morro do 

Algodão, na região sul de Caraguatatuba. 

O corpo de bombeiros foi acionado por populares e fez a retirada do corpo do rio, 

encaminhando-o para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade.  

Ainda não foi informado se o homem morreu por afogamento ou teve seu corpo 

desovado no leito do rio. As causas da morte serão investigadas pela polícia civil, 

que esteve no local, segundo consta, acompanhado da perícia técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Norte IG 

 

Caraguatatuba define nova empresa de ônibus que começa dia 1º 

O contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta sexta-feira (27) a 

autorização para o início da operação da nova empresa de transporte público que 

começa no município a partir a partir da 00h de quarta-feira (1º/6).  

A empresa Expresso Fênix vai assumir o transporte coletivo de passageiros urbano 

e rural na cidade. O contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 no 

dinheiro e R$ 3,60 no Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão Comum). 

Além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso Fênix se prontificou a oferecer 

o atendimento imediato, disponibilizando 100% da frota solicitada no termo de 

referência, para atender temporariamente o município. O contrato com a empresa é 

provisório e tem duração de 12 meses  

Bilhetagem Eletrônica  

A partir de sábado (28) os usuários do transporte coletivo de Caraguatatuba 

poderão fazer o cadastro do Bilhete Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso 

Fênix. A Prefeitura de Caraguatatuba salienta ainda que, nesse período, é 

importante que os usuários providenciem o novo cartão com a nova empresa e que 

está acionando a atual operadora para disponibilização das informações de 

créditos ativos em cartão.  



 

 
 

Contratação de funcionários  

Também neste sábado e domingo, a empresa inicia a contratação de funcionários. 

Para as vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH categoria D 

e Curso de Transporte Coletivo Já para as demais oportunidades as entrevistas são 

na Garagem da Empresa, conforme a seguir: 

– Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, Borracheiro e Garagista. Dia 

28 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. Comparecer munidos de documentos pessoais 

e currículo.  

– Encarregado de Manutenção, Auxiliar Administrativo para Posto de Atendimento, 

Auxiliar Financeiro, Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife. Dia 29 de maio – Garagem 

da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, Bairro Ponte Seca, das 8h às 

13h. Comparecer munidos de documentos pessoais e currículo.  

Por determinação da Prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde que os mesmos sejam 

aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix.  

O Grupo Fênix contratará motoristas, mecânicos, borracheiros, eletricistas, 

funileiros, moleiros, auxiliares administrativos, auxiliar de limpeza, dentre outros. 

Para participar do processo de contratação, a pessoa precisa estar munida dos 

seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de quitação eleitoral; CNH 

(constando cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar válidos); certificados 

dos cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar com validade; certificado de 

quitação do serviço militar (reservista), comprovante de escolaridade; comprovante 

de endereço (que conste CEP); atestado de antecedentes criminais; certidão 

estadual distribuição criminal (data recente, válido por no máximo 30 dias); 

certidão negativa de prontuário para fins de direito (DETRAN); carteira de trabalho 

ou carteira de trabalho digital em PDF completa; PIS (Cartão Cidadão/Cartão de 

PIS); certidão de nascimento ou casamento (caso de casamento, cópia do RG e CPF 

do cônjuge) no caso de divórcio, certidão de averbação); certidão de nascimento, 

carteira de vacinação (até 07 anos), RG e CPF de filhos e dependentes menores e 

no caso de guarda, trazer termo de guarda (judicial); foto 3×4 e comprovante de 

vacina contra COVID-19.  

Frota  

Para realizar o serviço com eficiência e qualidade, a nova empresa irá operar com 

50 novos e modernos ônibus, todos equipados com o que há de mais moderno no 

país. 



 

 
 

De acordo com a diretoria do Grupo Fênix, a frota trará mais conforto aos usuários 

e os sistemas tecnológicos tornarão o serviço mais eficiente e seguro para os 

moradores e turistas que visitam Caraguatatuba.  

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão equipados com um 

moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera. Os 50 

ônibus também serão equipados com ar condicionado e irão contar com internet 

grátis – por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema de GPS (Global 

Positioning System), entrada USB para carregar celular e sistema de bilhetagem 

eletrônica, além de cumprir a exigência de 100% da frota com elevadores e 

acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida.  

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa manterá o 

aplicativo CittaMobi, que dá informações precisas e em tempo real de horários e 

todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade. O novo sistema será 

também uma importante ferramenta de fiscalização pela Prefeitura de 

Caraguatatuba que poderá acompanhar relatórios do transporte coletivo em tempo 

real e cobrar melhorias.  

Horários, itinerários e tarifa  

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis no site: www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba.  

Cadastro – Passageiros  

A Expresso Fênix iniciará o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a 

partir deste sábado (28). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete 

Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site  

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente, com agendamento 

obrigatório, no próprio site da empresa.  

Para os usuários que prefiram realizar o cadastro de forma presencial, a Expresso 

Fênix vai disponibilizar um Ponto de Cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. 

Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. O horário de funcionamento será das 10h às 

16h no sábado e domingo e de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30  

Vale Transporte  

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a 

compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa: 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba.  

SAC  

A empresa disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861, para que possam 

ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações.  

 

http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba.
http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba
http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba.


 

 
 

Clipping de Notícias: 27/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Jornal Atos 

 

Justiça determina que empresa ressarça candidatos por concurso não 

realizado em Caraguá 

Processo era pra ter ocorrido em novembro de 2020, mas foi impedido pelo 

Tribunal de Contas do Estado 

 

A Justiça determinou, na última semana, que o Indec (Instituto de Desenvolvimento 

Educacional e Capacitação), responsável pelo concurso público da Câmara de 

Caraguá em 2020, devolva o valor referente à taxa de inscrição. O processo de 

ressarcimento ocorre quase dois anos depois do Tribunal de Contas do Estado ter 

impedido o certame. 

Conforme a decisão judicial, a empresa apresentará uma lista com os candidatos, 

cargo desejado, e o valor pago por cada um. Além da comprovação da devolução 

da taxa de inscrição com correção monetária. O Indec possui trinta dias para o 

cumprimento da ordem, a contar da data da decisão, o último dia 19. Há ainda a 

pena de multa diária de R$ 500. Assim que a ordem for cumprida, haverá a 

retirada da anotação de indisponibilidade dos bens da empresa. 

Ao todo, a promotoria estima que mais de 14,2 mil pessoas se inscreveram no 

concurso público. Cerca de R$ 322,6 mil foram arrecadados com as taxas de 

inscrição. Ao solicitar o ressarcimento, o Ministério Público pediu que os bens da 

empresa fossem bloqueados. Por outro lado, o Indec alegou à Justiça que mais de 

2,3 mil candidatos foram reembolsados. E ressaltou que a Câmara Municipal de 



 

 
 

Caraguá quem cancelou o concurso. Ainda de acordo com o Instituto, a 

remuneração pelo serviço seria feita com a taxa de inscrição e com interrupção, 

teria ficado com prejuízo. 

Entenda o caso – Em novembro de 2020, um concurso foi realizado para 

preencher 42 vagas na Câmara de Caraguá. Entretanto, o TCE (Tribunal de Contas 

do Estado) determinou que os cargos não poderiam ser assumidos naquela fase da 

pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Sistema Costa Norte 

 

Prefeitura de Caraguatatuba garante vitória na Justiça e empresa de 

ônibus deve deixar de operar 

Empresa tem prazo até às 23h59 do dia 31 de maio 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. 

Segundo a prefeitura, o objetivo 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, por meio de 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 define nova empresa de ônibus e vagas de emprego já 

estão abertas 

Empresa inicia a contratação de funcionários neste sábado e domingo 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta sexta-feira (27) a 

autorização para o início da operação da nova empresa de transporte público que 

começa no município a partir a partir da 00h de quarta-feira (1).  

A empresa Expresso Fênix vai assumir o transporte coletivo de passageiros urbano 

e rural na cidade. O contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 no 

dinheiro e R$ 3,60 no Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão Comum). 

Além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso Fênix se prontificou a oferecer 

o atendimento imediato, disponibilizando 100% da frota solicitada no termo de 

referência, para atender temporariamente o município. O contrato com a empresa é 

provisório e tem duração de 12 meses.  

Bilhete eletrônico 

A partir de sábado (28) os usuários do transporte coletivo de Caraguatatuba 

poderão fazer o cadastro do bilhete eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso 

Fênix. 

A prefeitura de Caraguatatuba informou ainda que, nesse período, é importante 

que os usuários providenciem o novo cartão com a nova empresa e que está 

acionando a atual operadora para disponibilização das informações de créditos 

ativos em cartão. 

Contratação de funcionários 



 

 
 

Também neste sábado e domingo, a empresa inicia a contratação de funcionários. 

Para as vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH categoria D 

e Curso de Transporte Coletivo 

Já para as demais oportunidades as entrevistas são na garagem da empresa, 

conforme a seguir: 

– Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, Borracheiro e Garagista. 

Dia 28 de maio – garagem da Expresso Fênix, rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. Comparecer com documentos pessoais e 

currículo. 

– Encarregado de Manutenção, Auxiliar Administrativo para Posto de Atendimento, 

Auxiliar Financeiro, Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife. 

Dia 29 de maio – garagem da Expresso Fênix, rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 8h às 13h. Comparecer munidos de documentos pessoais e 

currículo. 

Por determinação da prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde que os mesmos sejam 

aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix. 

Para participar do processo de contratação, a pessoa precisa estar munida dos 

seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de quitação eleitoral; CNH 

(constando cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar válidos); certificados 

dos cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar com validade; certificado de 

quitação do serviço militar (reservista), comprovante de escolaridade; comprovante 

de endereço; atestado de antecedentes criminais; certidão estadual distribuição 

criminal; certidão negativa de prontuário para fins de direito (DETRAN); carteira de 

trabalho ou carteira de trabalho digital em PDF completa; PIS; certidão de 

nascimento ou casamento (caso de casamento, cópia do RG e CPF do cônjuge e no 

caso de divórcio, certidão de averbação); certidão de nascimento, carteira de 

vacinação (até 07 anos), RG e CPF de filhos e dependentes menores e no caso de 

guarda, trazer termo de guarda; foto 3×4 e comprovante de vacina contra covid-19. 

Cadastro de passageiros 

A Expresso Fênix iniciará o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a 

partir deste sábado (28). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de bilhete 

eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente, com agendamento 

obrigatório, no próprio site da empresa. 

Para os usuários que prefiram realizar o cadastro de forma presencial, a Expresso 

Fênix vai disponibilizar um Ponto de Cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. 



 

 
 

Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. O horário de funcionamento será das 10h às 

16h no sábado e domingo e de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Caraguatatuba recebe etapa do Circuito Mares no fim de junho 

 

A Interativa Assessoria Esportiva, com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, 

promove no dia 26 de junho, na Praia da Cocanha (Região Norte de 

Caraguatatuba), o Circuito Mares de Maratonas Aquática, Aquathlon e Corrida. A 

expectativa é que a primeira bateria seja largada a partir das 7h40. 

O evento espera receber 2 mil atletas e cerca de 4 mil turistas (familiares de 

competidores, comissão técnica e outros). A competição terá as provas de 

travessias de 1km, 2,5 km, 500m, aquathlon de 1km de corrida terrestre seguida 

de 5km de natação e, por fim, uma prova de corrida terrestre de 5km. 

Para mais informações e valores das inscrições, bem como retirada do kit de 

competidor, acesse: https://www.circuitomares.com.br/caraguatatuba. 

“Somos referência nas competições de maratonas aquáticas, tanto em competir 

como organizar e apoiar. Receber um evento como o Circuito Mares, ressalta nosso 

trabalho e dedicação”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.circuitomares.com.br/caraguatatuba
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31ª Festa do Divino Espírito Santo continua até 5 de junho em 

Caraguatatuba 

 

Uma das celebrações mais tradicionais da cidade, a 31ª Festa do Divino Espírito 

Santo segue até o dia 5 de junho, em comemoração ao padroeiro da Catedral 

Diocesana de Caraguatatuba, localizada no bairro Indaiá. O tema religioso da 

festividade é “O sopro do Divino, a esperança se renova”. 

A parte social do evento vai até o próximo domingo (29), com a realização de 

quermesse voltada à venda de comidas e bebidas. Além disso, ocorre o ‘Show de 

Prêmios’. A programação é iniciada com a Santa Missa, às 19h30, e segue até 

meia-noite. 

O encerramento da festa ocorrerá no Domingo de Pentecostes, dia 5 de junho, com 

o tradicional Desfile da Cavalaria, que terá concentração a partir das 8h, na Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, e saída do local às 10h. O percurso deve 

seguir até a Catedral Divino Espírito Santo. O público também poderá acompanhar 

a cavalgada em Passeio Ciclístico. 

Após chegarem à Catedral,  os festeiros procedem com levantamento da Bandeira 

do Divino (mastro votivo). Em seguida, tem a partilha de alimentos, quando será 

servido o almoço, o tradicional afogado, ao som de cantorias e apresentações de 

grupos folclóricos de Caraguatatuba, enlaçando a cultura popular com 

religiosidade. 



 

 
 

“Nesses dois últimos anos de pandemia, fomos impedidos de celebrar 

presencialmente, essa linda e tradicional festa. Agora retomamos com toda 

animação de antes. Quero agradecer aos festeiros, membros de pastorais, 

movimentos e comunidades, patrocinadores, colaboradores e a todos os fiéis por 

abraçarem conosco o retorno da festa. Que o Divino Padroeiro ilumine nossos dias 

de recreação e interação”, agradeceu o padre Vladimir Ferreira Coelho, pároco da 

catedral. 

O evento é realizado com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de 

Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), 

com a organização interna da catedral. 

Serviço 

31ª Festa do Divino Espírito Santo de Caraguatatuba 

Festa social com missa, quermesse e show de prêmios 

Data: sexta a domingo, até o dia 29 de maio, a partir das 19h30 

Local: Catedral Divino Espírito Santo 

Endereço: Avenida Amazonas, 1.665 – Indaiá 

Desfile da Cavalaria do Divino Espírito Santo e passeio ciclístico 

Data: domingo (5 de junho), com concentração às 8h 

Local: saída da Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro 

Informações: (12) 3887-2982 
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Caraguatatuba convoca mais 19 aprovados do concurso de 2018 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba chamou mais 19 aprovados do Concurso Público 

01/2018 para se apresentarem nas próximas segunda, terça e quarta-feira (30 e 

31/5; e 1º/6), das 9h às 16h30, no Departamento de RH da Secretaria da 

Administração (Secad), no Centro. A 88ª convocação foi publicada no Diário Oficial 

Eletrônico do Município (Edital 802) da última quinta-feira (26/5).   

Foram chamados para entrega dos documentos, cinco agentes administrativos 

(238º, 239º, 240º, 241º e 242º colocados), um agente de zoonoses (1º colocado), 

duas inspetoras de alunos (97ª e 98ª colocadas), uma professora de educação 

infantil (PEB I – Educação Infantil/ 112ª colocada), cinco professoras de ensino 

fundamental (PEB I – Ensino Fundamental/ 121ª, 122ª, 123ª, 124ª e 125ª 

colocadas), uma professora de Língua Portuguesa (PEB II – Língua Portuguesa/ 19ª 

colocada), uma professora adjunta (125ª colocada) e três psicólogas (31ª, 32ª e 

33ª colocadas).  

Para exercer a função na Prefeitura de Caraguatatuba, é necessário apresentar a 

documentação exigida no “Capítulo XIV – Da Convocação” do edital de abertura, 

publicado na Edição nº 50 do Diário Oficial Eletrônico do Município de 14 de 

setembro de 2018. 

O Instituto Zambini aplicou as provas do Concurso Público 01/2018 da Prefeitura 

de Caraguatatuba para as funções de nível superior e técnico no dia 25 de 

novembro de 2018, e para os cargos de nível médio e fundamental no dia 2 de 

dezembro de 2018.  As inscrições para as 166 vagas de 57 cargos foram 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_802.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf


 

 
 

realizadas entre os dias 14 de setembro e 18 de outubro na internet.  Os salários 

variam de R$ 1.016,76 a R$ 4.284,55. Os aprovados são convocados conforme a 

necessidade da Administração Pública. 

Ao todo, 1.390 aprovados no Concurso Público 01/2018 foram chamados desde 

fevereiro de 2019. O certame foi prorrogado por mais um ano em 18 de junho de 

2021 para alguns cargos (Comunicado de Prorrogação do Prazo de Validade do 

Concurso Público de 01/2018). 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

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

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

ao público é das 9h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf
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Aguilar Junior visita obra da Sabesp no Poiares 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, conheceu na quinta-feira (26) uma 

nova tecnologia que será aplicada na obra realizada pela Sabesp para a 

modernização do coletor-tronco localizado na avenida Marechal Floriano Peixoto, 

no bairro Poiares, região central. 

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. 

“Importante ter um tecnologia desse porte que não vai causar transtornos para a 

população e ainda vai dar uma vida útil maior para essas tubulações e, 

consequentemente, para os serviços prestados”, disse o prefeito Aguilar Junior. 

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 empresa utiliza 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 em um prazo de cerca de quatro meses, muito inferior aos métodos 

convencionais. 
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Aguilar Junior define nova empresa de ônibus que começa a partir do 

dia 1º 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta sexta-feira (27) a 

autorização para o início da operação da nova empresa de transporte público que 

começa no município a partir a partir da 00h de quarta-feira (1º/6).  A empresa 

Expresso Fênix vai assumir o transporte coletivo de passageiros urbano e rural na 

cidade. O contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 no dinheiro e R$ 

3,60 no Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão Comum). 

Além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso Fênix se prontificou a oferecer 

o atendimento imediato, disponibilizando 100% da frota solicitada no termo de 

referência, para atender temporariamente o município. O contrato com a empresa é 

provisório e tem duração de 12 meses 

Bilhetagem Eletrônica 

A partir de sábado (28) os usuários do transporte coletivo de Caraguatatuba 

poderão fazer o cadastro do Bilhete Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso 

Fênix. 

A Prefeitura de Caraguatatuba salienta ainda que, nesse período, é importante que 

os usuários providenciem o novo cartão com a nova empresa e que está acionando 

a atual operadora para disponibilização das informações de créditos ativos em 

cartão. 



 

 
 

Contratação de funcionários 

Também neste sábado e domingo, a empresa inicia a contratação de funcionários. 

Para as vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH categoria D 

e Curso de Transporte Coletivo 

Já para as demais oportunidades as entrevistas são na Garagem da Empresa, 

conforme a seguir: 

– Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, Borracheiro e Garagista. 

Dia 28 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. Comparecer munidos de documentos pessoais 

e currículo. 

– Encarregado de Manutenção, Auxiliar Administrativo para Posto de Atendimento, 

Auxiliar Financeiro, Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife. 

Dia 29 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 8h às 13h. Comparecer munidos de documentos pessoais e 

currículo. 

Por determinação da Prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde que os mesmos sejam 

aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix. O Grupo Fênix contratará 

motoristas, mecânicos, borracheiros, eletricistas, funileiros, moleiros, auxiliares 

administrativos, auxiliar de limpeza, dentre outros. 

Para participar do processo de contratação, a pessoa precisa estar munida dos 

seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de quitação eleitoral; CNH 

(constando cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar válidos); certificados 

dos cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar com validade; certificado de 

quitação do serviço militar (reservista), comprovante de escolaridade; comprovante 

de endereço (que conste CEP); atestado de antecedentes criminais; certidão 

estadual distribuição criminal (data recente, válido por no máximo 30 dias); 

certidão negativa de prontuário para fins de direito (DETRAN); carteira de trabalho 

ou carteira de trabalho digital em PDF completa; PIS (Cartão Cidadão/Cartão de 

PIS); certidão de nascimento ou casamento (caso de casamento, cópia do RG e CPF 

do cônjuge) no caso de divórcio, certidão de averbação); certidão de nascimento, 

carteira de vacinação (até 07 anos), RG e CPF de filhos e dependentes menores e 

no caso de guarda, trazer termo de guarda (judicial); foto 3×4 e comprovante de 

vacina contra COVID-19. 

Frota 



 

 
 

Para realizar o serviço com eficiência e qualidade, a nova empresa irá operar com 

50 novos e modernos ônibus, todos equipados com o que há de mais moderno no 

país. 

De acordo com a diretoria do Grupo Fênix, a frota trará mais conforto aos usuários 

e os sistemas tecnológicos tornarão o serviço mais eficiente e seguro para os 

moradores e turistas que visitam Caraguatatuba. 

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão equipados com um 

moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera. Os 50 

ônibus também serão equipados com ar condicionado e irão contar com internet 

grátis – por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema de GPS (Global 

Positioning System), entrada USB para carregar celular e sistema de bilhetagem 

eletrônica, além de cumprir a exigência de 100% da frota com elevadores e 

acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. 

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa manterá o 

aplicativo CittaMobi, que dá informações precisas e em tempo real de horários e 

todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade. 

O novo sistema será também uma importante ferramenta de fiscalização pela 

Prefeitura de Caraguatatuba que poderá acompanhar relatórios do transporte 

coletivo em tempo real e cobrar melhorias. 

Horários, itinerários e tarifa 

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis no site: www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

Cadastro – Passageiros 

A Expresso Fênix iniciará o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a 

partir deste sábado (28). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete 

Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente, com agendamento 

obrigatório, no próprio site da empresa. 

Para os usuários que prefiram realizar o cadastro de forma presencial, a Expresso 

Fênix vai disponibilizar um Ponto de Cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. 

Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 

O horário de funcionamento será das 10h às 16h no sábado e domingo e de 

segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 

Vale Transporte 

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a 

compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa: 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 



 

 
 

SAC 

A empresa disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861, para que possam 

ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações. 
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Confrontos da 3ª Divisão do Futebol Amador de Caraguatatuba 

começam na próxima semana 

 

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

realizou nesta quinta-feira (26), no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves 

(Cemug), o Congresso Técnico do Campeonato da 3ª Divisão do Futebol Amador do 

município. 

O encontrou reuniu os 19 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 quatro grupos da 

competição através de sorteio. Em cada grupo, passam as duas primeiras equipes 

para as quartas de finais.  Os times que chegarem até as semifinais da competição 

estão garantidos na 2ª Divisão do Futebol Amador de Caraguatatuba em 2023. 

“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 5 de junho. 

Confira os grupos: 

Grupo A: GR Jaraguazinho, AE Tarumã, Lion FC, Ipiranga FC e EC União Colonial. 

Grupo B: Saramandaia EC, Brasileirinho EC, AA Flamengo Caraguá, Bola de Neve e 

Bom Prato FC. 

Grupo C: EC Travessão, Amigos, Aliados, EC 20 de Abril e Pedrinho FC. 

Grupo D: Real Caraguá, EC Serramar, Trem Bala FC e A Desportivo. 
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Caraguatatuba recebe etapa do Circuito Mares no fim de junho 

 

A Interativa Assessoria Esportiva, com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, 

promove no dia 26 de junho, na Praia da Cocanha (Região Norte de 

Caraguatatuba), o Circuito Mares de Maratonas Aquática, Aquathlon e Corrida. A 

expectativa é que a primeira bateria seja largada a partir das 7h40. 

O evento espera receber 2 mil atletas e cerca de 4 mil turistas (familiares de 

competidores, comissão técnica e outros). A competição terá as provas de 

travessias de 1km, 2,5 km, 500m, aquathlon de 1km de corrida terrestre seguida 

de 5km de natação e, por fim, uma prova de corrida terrestre de 5km. 

Para mais informações e valores das inscrições, bem como retirada do kit de 

competidor, acesse: https://www.circuitomares.com.br/caraguatatuba. 

“Somos referência nas competições de maratonas aquáticas, tanto em competir 

como organizar e apoiar. Receber um evento como o Circuito Mares, ressalta nosso 

trabalho e dedicação”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba. 

https://www.circuitomares.com.br/caraguatatuba
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31ª Festa do Divino Espírito Santo continua até 5 de junho em 

Caraguatatuba 

 

Uma das celebrações mais tradicionais da cidade, a 31ª Festa do Divino Espírito 

Santo segue até o dia 5 de junho, em celebração ao padroeiro da Catedral 

Diocesana de Caraguatatuba, localizada no bairro Indaiá. O tema religioso da 

festividade é “O sopro do Divino, a esperança se renova”. 

A parte social do evento vai até o próximo domingo (29), com a realização de 

quermesse voltada à venda de comidas e bebidas. Além disso, ocorre o ‘Show de 

Prêmios’. A programação é iniciada com a Santa Missa, às 19h30, e segue até 

meia-noite. 

O encerramento da festa ocorrerá no Domingo de Pentecostes, dia 5 de junho, com 

o tradicional Desfile da Cavalaria, que terá concentração a partir das 8h, na Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, e saída do local às 10h. O percurso deve 



 

 
 

seguir até a Catedral Divino Espírito Santo. O público também poderá acompanhar 

a cavalgada em Passeio Ciclístico. 

Após chegarem à Catedral,  os festeiros procedem com levantamento da Bandeira 

do Divino (mastro votivo). Em seguida, tem a partilha de alimentos, quando será 

servido o almoço, o tradicional afogado, ao som de cantorias e apresentações de 

grupos folclóricos de Caraguatatuba, enlaçando a cultura popular com 

religiosidade. 

“Nesses dois últimos anos de pandemia, fomos impedidos de celebrar 

presencialmente, essa linda e tradicional festa. Agora retomamos com toda 

animação de antes. Quero agradecer aos festeiros, membros de pastorais, 

movimentos e comunidades, patrocinadores, colaboradores e a todos os fiéis por 

abraçarem conosco o retorno da festa. Que o Divino Padroeiro ilumine nossos dias 

de recreação e interação”, agradeceu o padre Vladimir Ferreira Coelho, pároco da 

catedral. 

O evento é realizado com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de 

Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), 

com a organização interna da catedral. 

Serviço 

31ª Festa do Divino Espírito Santo de Caraguatatuba 

Festa social com missa, quermesse e show de prêmios 

Data: sexta a domingo, até o dia 29 de maio, a partir das 19h30 

Local: Catedral Divino Espírito Santo 

Endereço: Avenida Amazonas, 1.665 – Indaiá 

Desfile da Cavalaria do Divino Espírito Santo e passeio ciclístico 

Data: domingo (5 de junho), com concentração às 8h 

Local: saída da Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro 

Informações: (12) 3887-2982 
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Caraguatatuba implanta nova base do SAMU na UBS Golfinhos 

 

Caraguatatuba recebe nesta sexta-feira (27) mais uma unidade descentralizada do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a população da 

região centro-sul da cidade. A nova base ficará localizada dentro das instalações da 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Golfinhos. 

A nova unidade servirá para atender os moradores dos bairros Jardim Britânia, 

Pontal Santamarina e Golfinhos, que antes eram assistidos pela unidade do bairro 

Jardim Primavera. Agora, o tempo de resposta do socorro será mais ágil. 

A equipe é composta por oito colaboradores, sendo quatro condutores e quatro 

enfermeiros que ficarão em regime de plantão 24h. O serviço aproximará o 

atendimento à população. 

Todas as ocorrências serão atendidas pela equipe da base descentralizada que 

realiza o diagnóstico do paciente e identifica se há necessidade de remoção para 

alguma unidade especializada. 



 

 
 

A ambulância de Suporte Básico será disponibilizada para casos de urgências pré-

hospitalares, com motoristas e enfermeiros. O veículo possui equipamentos de vias 

aéreas, oxigênioterapia, imobilização provisória, kit de parto de emergência, DEA 

(Desfibrilador Elétrico Automático), oxímetro de pulso e rádio comunicação digital 

direto com a Central de Regulação, por meio de orientação de médico regulador 24 

horas. 

Todas as emergências voltadas ao SAMU devem ser direcionadas ao 192, que 

acionará as equipes conforme cada necessidade. 

A UBS Golfinhos está localizada na Avenida Pedro Reginaldo da Costa, 623 – 

Balneário dos Golfinhos. 
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Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher) realiza mais de 37 mil 

procedimentos em três anos 

 

Em alusão ao Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de 

Redução da Mortalidade Materna, comemorado no dia 28 de maio, a Prefeitura de 

Caraguatatuba destaca o Centro de Referência da Mulher, o Pró-Mulher, com 

aproximadamente 37.850 procedimentos realizados. 

O serviço foi criado em 2019, para garantir mais saúde e qualidade de vida à 

mulher com um olhar diferenciado, oferecendo acolhimento e mais atenção às 

pacientes. 

Dentro os procedimentos estão inserção de DIU, retirada de DIU, biópsia de colo 

uterino, coleta de preventivo, colposcopia, cauterização química, drenagem de 

abscesso, cauterização de granuloma, administração de Gosserrelina, entre outros. 

O espaço também oferece consultas, exames e todo atendimento necessário, seja 

para a saúde física ou psicológica da mulher. Foram 17.870 consultas com 

ginecologistas; 6.873 em obstetrícia para gestantes de alto risco e, desde março 



 

 
 

deste ano, também estão sendo assistidas gestantes de baixo risco, a partir de 34 

semanas. 

Além disso, foram 1.408 consultas com nutricionista; 2.822 consultas com  

psicóloga; 12.506 ultrassonografias; 9.293 mamografias e 6.077 exames de 

densitometria óssea; 

Entre 2020 a 2022,  foram feitos 267 encaminhamentos para realização de 

vasectomia no Centro de Especialidades Médicas (CEM) Sul e 

98 encaminhamentos para realização de vasectomia no AME de Caraguatatuba; 16 

mulheres foram encaminhadas para laqueadura na Ilhabela e 12 mulheres 

encaminhadas para laqueadura em São Sebastião. 

Atualmente, o Pró-Mulher conta com profissionais qualificados que atendem além 

dos atendimentos pertinentes à saúde da mulher, tratamento psicológico às 

mulheres vítimas de violência doméstica, planejamento familiar, consultas com 

especialistas, exames de imagens, farmácia, entre outros. 

A unidade também abriga o Centro de Atendimento Materno Infantil (Ceami) e o 

Banco de Leite Humano (BLH), onde mães e bebês têm um espaço mais amplo e 

moderno. Os recém-nascidos têm a primeira consulta com pediatra na própria 

unidade do Ceami. Mais informações no telefone (12) 3897-3510. 

Para serem atendidas no Pró-Mulher, as mulheres devem ser encaminhadas por 

meio de consultas médicas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). 

Serviços do Pró Mulher 

– Consulta ginecológica e procedimentos ginecológicos; 

– Pré-Natal de Alto Risco para as gestantes que apresentam alguma complicação 

durante a gravidez; 

– Planejamento Familiar com grupos para inserção DIU, grupos de aconselhamento 

para método contraceptivo cirúrgico com psicóloga e assistente social; 

– Atendimento à Mulher Adolescente com acolhimento de enfermagem para um 

trabalho de promoção, proteção e recuperação da saúde; 

– Grupos terapêuticos com atendimentos para mulheres que enfrentam 

determinados transtornos psíquicos; 

– Exame de Ultrassonografia, incluindo Ultrassom Obstétrico e Morfológico; 

– Exame de Mamografia para rastreamento do câncer de mama e se caso 

diagnosticada com a doença, a paciente já sai com agendamento para o setor de 

Oncologia; 

– Exame de Densitometria Óssea, para a saúde da mulher acima dos 40 anos ou 

que estão na menopausa; 



 

 
 

– Consulta nutricional, nos cuidados da mulher nas fases do ciclo menstrual, 

gestação, amamentação e menopausa e outros conforme indicação médica. 

Serviço – Pró-Mulher: Avenida Dr. Arthur Costa Filho, 2.138, próximo ao 

Camaroeiro. Telefone: (12) 3897-3500. 
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Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais 19 aprovados do concurso 

de 2018 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba chamou mais 19 aprovados do Concurso Público 

01/2018 para se apresentarem nas próximas segunda, terça e quarta-feira (30 e 

31/5; e 1º/6), das 9h às 16h30, no Departamento de RH da Secretaria da 

Administração (Secad), no Centro. A 88ª convocação foi publicada no Diário Oficial 

Eletrônico do Município (Edital 802) da última quinta-feira (26/5).   

Foram chamados para entrega dos documentos, cinco agentes administrativos 

(238º, 239º, 240º, 241º e 242º colocados), um agente de zoonoses (1º colocado), 

duas inspetoras de alunos (97ª e 98ª colocadas), uma professora de educação 

infantil (PEB I – Educação Infantil/ 112ª colocada), cinco professoras de ensino 

fundamental (PEB I – Ensino Fundamental/ 121ª, 122ª, 123ª, 124ª e 125ª 

colocadas), uma professora de Língua Portuguesa (PEB II – Língua Portuguesa/ 19ª 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_802.pdf


 

 
 

colocada), uma professora adjunta (125ª colocada) e três psicólogas (31ª, 32ª e 

33ª colocadas). 

Para exercer a função na Prefeitura de Caraguatatuba, é necessário apresentar a 

documentação exigida no “Capítulo XIV – Da Convocação” do edital de abertura, 

publicado na Edição nº 50 do Diário Oficial Eletrônico do Município de 14 de 

setembro de 2018. 

O Instituto Zambini aplicou as provas do Concurso Público 01/2018 da Prefeitura 

de Caraguatatuba para as funções de nível superior e técnico no dia 25 de 

novembro de 2018, e para os cargos de nível médio e fundamental no dia 2 de 

dezembro de 2018.  As inscrições para as 166 vagas de 57 cargos foram 

realizadas entre os dias 14 de setembro e 18 de outubro na internet.  Os salários 

variam de R$ 1.016,76 a R$ 4.284,55. Os aprovados são convocados conforme a 

necessidade da Administração Pública. 

Ao todo, 1.390 aprovados no Concurso Público 01/2018 foram chamados desde 

fevereiro de 2019. O certame foi prorrogado por mais um ano em 18 de junho de 

2021 para alguns cargos (Comunicado de Prorrogação do Prazo de Validade do 

Concurso Público de 01/2018). 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

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

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

ao público é das 9h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf
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Mais bolsistas do PEAD são chamados para atuar na limpeza pública 

em Caraguatatuba 

 

Mais seis bolsistas beneficiários de serviços leves do Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego (PEAD) da Prefeitura de Caraguatatuba foram convocados para 

comparecer nas próximas segunda, terça e quarta-feira-feira (30 e 31/5; e 1º/6), 

das 9h às 11h e das 13h às 16h30, no Departamento de Recursos Humanos da 

Secretaria de Administração, no Centro.  

Os classificados em 529º, 530º, 531º, 532º, 533º e 534º colocados devem 

entregar a documentação no RH da Secretaria de Administração, nesses dias. No 

PEAD, os contratados, de ambos os sexos, executam atividades de roçada (manual 

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

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

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

Desde março de 2020, a Prefeitura de Caraguatatuba convocou 1.762 bolsistas do 

PEAD, dos quais 534º eram beneficiários de serviços leves e 1.228 de pesados. A 



 

 
 

lista está disponível na Edição 803 do  Diário Oficial Eletrônico do Município da 

última sexta-feira (27).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

antecedentes criminais.  As divergências de documentos e informações prestadas 

no momento da inscrição em fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação 

do candidato. 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

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

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

ao público é das 9h às 12h e das 14h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_803.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza instalações de lombadas e 

sinalizações em ruas das regiões norte e sul 

 

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

Proteção ao Cidadão, intensificou os trabalhos de instalação de lombadas em 

bairros das regiões Sul e Norte do município. 

Até o momento, as equipes finalizaram oito lombadas nas duas principais vias do 

bairro Travessão, nas ruas Caraguatatuba e Luiz Nicolau Fagundes Varela, que, 

recentemente, receberam obras de pavimentação asfáltica. Na região Norte foi 

feita a instalação de cinco lombadas do tipo B na Avenida Nereu de Oliveira Ramos, 

no Massaguaçu, indicadas para redução de velocidade do tráfego em até 30 km/h. 

A Secretaria também realizou a pintura desses redutores utilizando maquinário 

especializado para aplicação das tintas de demarcação viária horizontal, além das 

sinalizações no entorno, por meio das placas indicando a velocidade máxima 

permitida e de indicação da lombada. 
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Prefeito de Caraguatatuba conhece nova tecnologia aplicada em obra 

da Sabesp no Poiares 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, conheceu na quinta-feira (26) uma 

nova tecnologia que será aplicada na obra realizada pela Sabesp para a 

modernização do coletor-tronco localizado na avenida Marechal Floriano Peixoto, 

no bairro Poiares, região central. 

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. 

“Importante ter um tecnologia desse porte que não vai causar transtornos para a 

população e ainda vai dar uma vida útil maior para essas tubulações e, 

consequentemente, para os serviços prestados”, disse o prefeito Aguilar Junior. 

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 empresa utiliza 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 em um prazo de cerca de quatro meses, muito inferior aos métodos 

convencionais. 
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Fundo Social de Caraguatatuba repassa mais de 10 mil peças de 

roupas para pessoas em vulnerabilidade social 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba repassou até agora, 10.101 peças de roupas 

para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação faz parte do projeto 

‘Atender’, realizado durante todo ano, em atendimento às famílias encaminhadas 

pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). 

As peças beneficiaram 394 famílias, que também retiraram calçados, 336 peças 

de roupas de cama e banho, 106 cobertores e 20 famílias receberam doação de 

móveis que chegaram até o Fundo Social, através de doações de munícipes. 

O balanço divulgado também destaca as 1.550 cestas básicas entregues pelo 

Fundo Social do Estado de São Paulo e doadas às instituições sociais da cidade. 

Pelo menos 27 gestantes receberam kits maternidade, através do projeto que 

acolhe e orienta as futuras mamães, com dois encontros, onde são realizadas 

palestras de diversos temas. O kit é composto por roupas infantis novas, fraldas, 

lenço umedecido, pomada e mimos para uso do bebê. 



 

 
 

Também foram repassadas às instituições 6 toneladas de alimentos, 290 litros de 

leite, 110 pacotes de leite em pó, 95 chinelos novos, 600 máscaras de proteção 

contra Covid-19, 972 escovas de dente e 420 litros de água sanitária. 

Os alimentos são provenientes de entradas solidárias de eventos esportivos, 

culturais e turísticos, além de eventos de parceiros. 

O Fundo Social também realizou apoio aos atendimentos dos Cras, com a doação 

de 145 sacos de dormir aos acolhidos na casa de passagem para pessoas em 

situação de rua. 

Quem quiser conhecer e colaborar com o Fundo Social, a sede fica na Rua José 

Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao banco Santander), telefone (12) 

3897-5656. 
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‘Bairro a Bairro’ recolhe 290 toneladas das vias públicas; confira 

programação da próxima semana em Caraguatatuba 

 

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

(Sesep), divulgou a programação da próxima semana do ‘Bairro a Bairro’. De 30 de 

maio a 03 de junho as equipes estarão na avenida da praia, desde a orla da ponte 

do Rio Santo Antônio até a ponte do Rio Lagoa. 

Também percorrerão os bairros Poiares, Jaraguazinho e a rodovia que compreende 

o trecho do Terminal Rodoviário até a divisa com São Sebastião. Até agora, o 

‘Bairro a Bairro’ retirou 290 toneladas de resíduos das vias públicas. 

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

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

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



 

 
 

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

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

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

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

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

período de tempo. 
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Prefeitura de Caraguatatuba leiloa veículos abandonados apreendidos 

em junho 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba promove um Leilão Público Eletrônico no dia 28 de 

junho (terça-feira), às 10h, para vender sucatas inservíveis de veículos 

abandonados e apreendidos nas ruas do município pela Secretaria de Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão. O certame é exclusivamente voltado para empresas 

do ramo de siderurgia, fundição, reciclagem ou de comércio de peças usadas. 

Os 129 lotes de carcaças de automóveis de diversas marcas, apreendidas entre os 

anos de 2018 e 2021, poderão ser arrematados partir das 10h do dia 28 de junho, 

pelo site http://www.lanceleiloes.com.br/. É necessário fazer o credenciamento na 

respectiva página, por meio de login e senha, para participar do leilão. Um e-mail 

será enviado confirmando a efetivação do cadastro. 

http://www.lanceleiloes.com.br/


 

 
 

No ato do credenciamento, os interessados devem apresentar os seguintes 

documentos: registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no 

caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, CNPJ, 

comprovante de endereço e documento(s) de identidade do(s) sócio(s), no caso de 

empresas, para fins de credenciamento. 

Ocertame será coordenado pelo leiloeiro Rodrigo Alviti.Mais informações nos 

telefones (11) 5811-0730 e (11) 5513-3872 ou no e-mail 

lanceleiloes@lanceleiloes.com.    

Visitação 

As carcaças de veículos estarão expostas para visitação e poderão ser examinadas 

pelas empresas que comprovem atividade de siderurgia, fundição, reciclagem ou 

comércio de peças usadas, mediante agendamento prévio, nos dias 22 e 24 de 

junho, das 9h às 12h e das 13h às 17h, no Pátio Litoral. O depósito de 

recolhimento de veículos fica na Rua Pedro Nolasco, 23, no Rio do Ouro. O 

atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h40, e aos 

sábados, das 8h às 12h. 

As visitas devem ser realizadas com o acompanhamento de funcionário ou 

representante da Prefeitura de Caraguatatuba. O agendamento é feito pelo 

telefone (12) 3883-6103 ou pelo email patioliotoral@gmail.com, com o responsável 

pelo depósito, Rafael Stasiak da Silva. 

O edital completo com os detalhes dos itens está disponível no link 

https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes 

(Pesquisar – “Ano: 2021” e “Nº do Processo: 4102”). Mais informações pelo 

telefone (12) 3897-8176 (Área de Licitação). 
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Caraguatatuba define nova empresa de ônibus que começa a atender 

o município a partir do dia 1º 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta sexta-feira (27) a 

autorização para o início da operação da nova empresa de transporte público que 

começa no município a partir da 00h de quarta-feira (1º/6).  A empresa Expresso 

Fênix vai assumir o transporte coletivo de passageiros urbano e rural na cidade. O 

contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 no dinheiro e R$ 3,60 no 

Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão Comum). 

Além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso Fênix se prontificou a oferecer 

o atendimento imediato, disponibilizando 100% da frota solicitada no termo de 

referência, para atender temporariamente o município. O contrato com a empresa é 

provisório e tem duração de 12 meses 

Bilhetagem Eletrônica 

A partir de sábado (28) os usuários do transporte coletivo de Caraguatatuba 

poderão fazer o cadastro do Bilhete Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso 

Fênix. 

A Prefeitura de Caraguatatuba saliente ainda que, nesse período, é importante que 

os usuários providenciem o novo cartão com a nova empresa e que está acionando 



 

 
 

a atual operadora para disponibilização das informações de créditos ativos em 

cartão. 

Contratação de funcionários 

Também neste sábado e domingo, a empresa inicia a contratação de funcionários. 

Para as vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH categoria D 

e Curso de Transporte Coletivo 

Já para as demais oportunidades as entrevistas são na Garagem da Empresa, 

conforme a seguir: 

– Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, Borracheiro e Garagista. 

Dia 28 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. Comparecer munidos de documentos pessoais 

e currículo. 

– Encarregado de Manutenção, Auxiliar Administrativo para Posto de Atendimento, 

Auxiliar Financeiro, Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife. 

Dia 29 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 8h às 13h. Comparecer munidos de documentos pessoais e 

currículo. 

Por determinação da Prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde que os mesmos sejam 

aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix. O Grupo Fênix contratará 

motoristas, mecânicos, borracheiros, eletricistas, funileiros, moleiros, auxiliares 

administrativos, auxiliar de limpeza, dentre outros. 

Para participar do processo de contratação, a pessoa precisa estar munida dos 

seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de quitação eleitoral; CNH 

(constando cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar válidos); certificados 

dos cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar com validade; certificado de 

quitação do serviço militar (reservista), comprovante de escolaridade; comprovante 

de endereço (que conste CEP); atestado de antecedentes criminais; certidão 

estadual distribuição criminal (data recente, válido por no máximo 30 dias); 

certidão negativa de prontuário para fins de direito (DETRAN); carteira de trabalho 

ou carteira de trabalho digital em PDF completa; PIS (Cartão Cidadão/Cartão de 

PIS); certidão de nascimento ou casamento (caso de casamento, cópia do RG e CPF 

do cônjuge) no caso de divórcio, certidão de averbação); certidão de nascimento, 

carteira de vacinação (até 07 anos), RG e CPF de filhos e dependentes menores e 

no caso de guarda, trazer termo de guarda (judicial); foto 3×4 e comprovante de 

vacina contra COVID-19. 

Frota 



 

 
 

Para realizar o serviço com eficiência e qualidade, a nova empresa irá operar com 

50 novos e modernos ônibus, todos equipados com o que há de mais moderno no 

país. 

De acordo com a diretoria do Grupo Fênix, a frota trará mais conforto aos usuários 

e os sistemas tecnológicos tornarão o serviço mais eficiente e seguro para os 

moradores e turistas que visitam Caraguatatuba. 

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão equipados com um 

moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera. Os 50 

ônibus também serão equipados com ar condicionado e irão contar com internet 

grátis – por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema de GPS (Global 

Positioning System), entrada USB para carregar celular e sistema de bilhetagem 

eletrônica, além de cumprir a exigência de 100% da frota com elevadores e 

acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. 

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa manterá o 

aplicativo CittaMobi, que dá informações precisas e em tempo real de horários e 

todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade. 

O novo sistema será também uma importante ferramenta de fiscalização pela 

Prefeitura de Caraguatatuba que poderá acompanhar relatórios do transporte 

coletivo em tempo real e cobrar melhorias. 

Horários, itinerários e tarifa 

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis no site: www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

Cadastro – Passageiros 

A Expresso Fênix iniciará o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a 

partir deste sábado (28). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete 

Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente, com agendamento 

obrigatório, no próprio site da empresa. 

Para os usuários que prefiram realizar o cadastro de forma presencial, a Expresso 

Fênix vai disponibilizar um Ponto de Cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. 

Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 

O horário de funcionamento será das 10h às 16h no sábado e domingo e de 

segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 

Vale Transporte 

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a 

compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa: 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 



 

 
 

SAC 

A empresa disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861, para que possam 

ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações. 
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31ª Festa do Divino Espírito Santo continua até 5 de junho em 

Caraguatatuba 

 

Uma das celebrações mais tradicionais da cidade, a 31ª Festa do Divino Espírito 

Santo segue até o dia 5 de junho, em comemoração ao padroeiro da Catedral 

Diocesana de Caraguatatuba, localizada no bairro Indaiá. O tema religioso da 

festividade é “O sopro do Divino, a esperança se renova”. 

A parte social do evento vai até o próximo domingo (29), com a realização de 

quermesse voltada à venda de comidas e bebidas. Além disso, ocorre o ‘Show de 

Prêmios’. A programação é iniciada com a Santa Missa, às 19h30, e segue até 

meia-noite. 

O encerramento da festa ocorrerá no Domingo de Pentecostes, dia 5 de junho, com 

o tradicional Desfile da Cavalaria, que terá concentração a partir das 8h, na Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, e saída do local às 10h. O percurso deve 

seguir até a Catedral Divino Espírito Santo. O público também poderá acompanhar 

a cavalgada em Passeio Ciclístico. 

Após chegarem à Catedral,  os festeiros procedem com levantamento da Bandeira 

do Divino (mastro votivo). Em seguida, tem a partilha de alimentos, quando será 

servido o almoço, o tradicional afogado, ao som de cantorias e apresentações de 

grupos folclóricos de Caraguatatuba, enlaçando a cultura popular com 

religiosidade. 

“Nesses dois últimos anos de pandemia, fomos impedidos de celebrar 

presencialmente, essa linda e tradicional festa. Agora retomamos com toda 

animação de antes. Quero agradecer aos festeiros, membros de pastorais, 

movimentos e comunidades, patrocinadores, colaboradores e a todos os fiéis por 

abraçarem conosco o retorno da festa. Que o Divino Padroeiro ilumine nossos dias 



 

 
 

de recreação e interação”, agradeceu o padre Vladimir Ferreira Coelho, pároco da 

catedral. 

O evento é realizado com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de 

Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), 

com a organização interna da catedral. 

Serviço 

31ª Festa do Divino Espírito Santo de Caraguatatuba 

Festa social com missa, quermesse e show de prêmios 

Data: sexta a domingo, até o dia 29 de maio, a partir das 19h30 

Local: Catedral Divino Espírito Santo 

Endereço: Avenida Amazonas, 1.665 – Indaiá 

Desfile da Cavalaria do Divino Espírito Santo e passeio ciclístico 

Data: domingo (5 de junho), com concentração às 8h 

Local: saída da Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro 

Informações: (12) 3887-2982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Repórter Online Litoral 

 

Justiça nega pedido da Praiamar e Expresso Fênix assume transporte 

público em Caraguá dia 1º de junho 

 

No início da noite deste domingo (29), o juiz Ayrton Vidolin Marques Júnior 

rechaçou mais uma tentativa da Praiamar Transportes. A empresa ingressou com 

uma ação Tutela Antecipada Antecedente — com pedido de Liminar — em Primeira 

Instância, na tentativa revogar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que 

por unanimidade acatou a um pedido da Prefeitura de Caraguá, reconhecendo a 

caducidade do contrato com a Praiamar decretada pelo prefeito Agular Junior em 

outubro do ano passado. 

Em sua sentença, o juiz Ayrton Vidolin Marques Júnior afirmou que a Praiamar já 

havia submetido um pedido de embargo no STJ e uma vez que a matéria foi 

submetida ao grau superior de jurisdição, não cabe a Justiça de Caraguatatuba 

acolher o pedido replicado. Em outras palavras, o juiz afirmou que a empresa 

tentou “contornar” a decisão Superior Tribunal de Justiça. 

Ainda de acordo com o Juiz, com a suspensão da liminar, “ficaram restabelecidos 

os efeitos do Decreto no 1.536, de 10/10/2021, de modo que já está mesmo 

excedido o prazo para permanência na atividade, ainda que fossem considerados 

90 dias”. 

Com a decisão, a partir da próxima quarta-feira (1/6), o Grupo Fênix começa a 

operar o transporte coletivo de passageiros na cidade de Caraguatatuba. 

Nova empresa de ônibus 

Na final dessa semana, a Prefeitura de Caraguatatuba ratificou a contratação da 

empresa Expresso Fênix, para assumir o transporte coletivo de passageiros urbano 

e rural na cidade. O contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 no 

dinheiro e R$ 3,60 no Bilhete Eletrônico  Recarregável (Cartão Comum). 



 

 
 

Além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso Fênix se prontificou a oferecer 

o atendimento imediato, disponibilizando 100% da frota solicitada no termo de 

referência, para atender temporariamente o município. O contrato com a empresa é 

provisório e tem duração de 12 meses 

Contratação de funcionários 

A empresa iniciou a contratação de funcionários já neste sábado (28). De acordo 

com a diretoria da empresa, o processo seletivo para 100 vagas de motoristas 

prossegue até o dia 31 de maio. Os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no centro, das 08h às 18h, portando documentos pessoais, além da CNH 

categoria D e certificado de Curso de Transporte Coletivo. 

Por determinação da Prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários  que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde que os mesmos sejam 

aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix. 

Grupo Fênix assume transporte em Caraguá 

Para realizar o serviço com eficiência e qualidade, a nova empresa irá operar com 

50 novos e modernos ônibus, todos equipados com o que há de mais moderno no 

país. 

De acordo com a diretoria do Grupo Fênix, a frota trará mais conforto aos usuários 

e os sistemas tecnológicos tornarão o serviço mais eficiente e seguro para os 

moradores e turistas que visitam Caraguatatuba. 

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão equipados com um 

moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera. Os 50 

ônibus também serão equipados com ar condicionado e irão contar com internet 

grátis – por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema de GPS (Global 

Positioning System), entrada USB para carregar celular e sistema de bilhetagem 

eletrônica, além de cumprir a exigência de 100% da frota com elevadores e 

acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. 

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa manterá o 

aplicativo CittaMobi, que dá informações precisas e em tempo real de horários e 

todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade. 

O novo sistema será também uma importante ferramenta de fiscalização pela 

Prefeitura de Caraguatatuba que poderá acompanhar relatórios do transporte 

coletivo em tempo real e cobrar melhorias. 

Horários, itinerários e tarifa 

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis no 

site: http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba


 

 
 

Cadastro – Passageiros 

A Expresso Fênix já iniciou o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a 

partir do último sábado (28). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete 

Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no 

site http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente no Ponto de 

Cadastro localizado no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, 

no Centro. 

O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30, com 

plantões aos finais de semana. 

Vale Transporte 

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a 

compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da 

empresa: http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

SAC 

A empresa disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861, para que possam 

ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações. 
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Confrontos da 3ª Divisão do Futebol Amador de Caraguatatuba 

começam na próxima semana 

 

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

realizou nesta quinta-feira (26), no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves 

(Cemug), o Congresso Técnico do Campeonato da 3ª Divisão do Futebol Amador do 

município. 

O encontrou reuniu os 19 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 quatro grupos da 

competição através de sorteio. Em cada grupo, passam as duas primeiras equipes 

para as quartas de finais.  Os times que chegarem até as semifinais da competição 

estão garantidos na 2ª Divisão do Futebol Amador de Caraguatatuba em 2023. 

“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 5 de junho. 

Confira os grupos: 

Grupo A: GR Jaraguazinho, AE Tarumã, Lion FC, Ipiranga FC e EC União Colonial. 

Grupo B: Saramandaia EC, Brasileirinho EC, AA Flamengo Caraguá, Bola de Neve e 

Bom Prato FC. 

Grupo C: EC Travessão, Amigos, Aliados, EC 20 de Abril e Pedrinho FC. 



 

 
 

Grupo D: Real Caraguá, EC Serramar, Trem Bala FC e A Desportivo. 
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Caraguatatuba recebe etapa do Circuito Mares no fim de junho 

 

A Interativa Assessoria Esportiva, com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, 

promove no dia 26 de junho, na Praia da Cocanha (Região Norte de 

Caraguatatuba), o Circuito Mares de Maratonas Aquática, Aquathlon e Corrida. A 

expectativa é que a primeira bateria seja largada a partir das 7h40. 

O evento espera receber 2 mil atletas e cerca de 4 mil turistas (familiares de 

competidores, comissão técnica e outros). A competição terá as provas de 

travessias de 1km, 2,5 km, 500m, aquathlon de 1km de corrida terrestre seguida 

de 5km de natação e, por fim, uma prova de corrida terrestre de 5km. 

Para mais informações e valores das inscrições, bem como retirada do kit de 

competidor, acesse: https://www.circuitomares.com.br/caraguatatuba. 

“Somos referência nas competições de maratonas aquáticas, tanto em competir 

como organizar e apoiar. Receber um evento como o Circuito Mares, ressalta nosso 

trabalho e dedicação”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba. 
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31ª Festa do Divino Espírito Santo continua até 5 de junho em 

Caraguatatuba 

 

Uma das celebrações mais tradicionais da cidade, a 31ª Festa do Divino Espírito 

Santo segue até o dia 5 de junho, em comemoração ao padroeiro da Catedral 

Diocesana de Caraguatatuba, localizada no bairro Indaiá. O tema religioso da 

festividade é “O sopro do Divino, a esperança se renova”. 

A parte social do evento vai até o próximo domingo (29), com a realização de 

quermesse voltada à venda de comidas e bebidas. Além disso, ocorre o ‘Show de 

Prêmios’. A programação é iniciada com a Santa Missa, às 19h30, e segue até 

meia-noite. 

O encerramento da festa ocorrerá no Domingo de Pentecostes, dia 5 de junho, com 

o tradicional Desfile da Cavalaria, que terá concentração a partir das 8h, na Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, e saída do local às 10h. O percurso deve 

seguir até a Catedral Divino Espírito Santo. O público também poderá acompanhar 

a cavalgada em Passeio Ciclístico. 

Após chegarem à Catedral,  os festeiros procedem com levantamento da Bandeira 

do Divino (mastro votivo). Em seguida, tem a partilha de alimentos, quando será 

servido o almoço, o tradicional afogado, ao som de cantorias e apresentações de 

grupos folclóricos de Caraguatatuba, enlaçando a cultura popular com 

religiosidade. 

“Nesses dois últimos anos de pandemia, fomos impedidos de celebrar 

presencialmente, essa linda e tradicional festa. Agora retomamos com toda 

animação de antes. Quero agradecer aos festeiros, membros de pastorais, 

movimentos e comunidades, patrocinadores, colaboradores e a todos os fiéis por 

abraçarem conosco o retorno da festa. Que o Divino Padroeiro ilumine nossos dias 



 

 
 

de recreação e interação”, agradeceu o padre Vladimir Ferreira Coelho, pároco da 

catedral. 

O evento é realizado com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de 

Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), 

com a organização interna da catedral. 

Serviço 

31ª Festa do Divino Espírito Santo de Caraguatatuba 

Festa social com missa, quermesse e show de prêmios 

Data: sexta a domingo, até o dia 29 de maio, a partir das 19h30 

Local: Catedral Divino Espírito Santo 

Endereço: Avenida Amazonas, 1.665 – Indaiá 

Desfile da Cavalaria do Divino Espírito Santo e passeio ciclístico 

Data: domingo (5 de junho), com concentração às 8h 

Local: saída da Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro 

Informações: (12) 3887-2982 
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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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Caraguatatuba implanta nova base do SAMU na UBS Golfinhos 

 

Caraguatatuba recebe nesta sexta-feira (27) mais uma unidade descentralizada do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a população da 

região centro-sul da cidade. A nova base ficará localizada dentro das instalações da 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Golfinhos. 

A nova unidade servirá para atender os moradores dos bairros Jardim Britânia, 

Pontal Santamarina e Golfinhos, que antes eram assistidos pela unidade do bairro 

Jardim Primavera. Agora, o tempo de resposta do socorro será mais ágil. 

A equipe é composta por oito colaboradores, sendo quatro condutores e quatro 

enfermeiros que ficarão em regime de plantão 24h. O serviço aproximará o 

atendimento à população. 

Todas as ocorrências serão atendidas pela equipe da base descentralizada que 

realiza o diagnóstico do paciente e identifica se há necessidade de remoção para 

alguma unidade especializada. 

A ambulância de Suporte Básico será disponibilizada para casos de urgências pré-

hospitalares, com motoristas e enfermeiros. O veículo possui equipamentos de vias 

aéreas, oxigênioterapia, imobilização provisória, kit de parto de emergência, DEA 

(Desfibrilador Elétrico Automático), oxímetro de pulso e rádio comunicação digital 

direto com a Central de Regulação, por meio de orientação de médico regulador 24 

horas. 

Todas as emergências voltadas ao SAMU devem ser direcionadas ao 192, que 

acionará as equipes conforme cada necessidade. 

A UBS Golfinhos está localizada na Avenida Pedro Reginaldo da Costa, 623 – 

Balneário dos Golfinhos. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

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 

(27/5/2022) 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. 
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Mais bolsistas do PEAD são chamados para atuar na limpeza pública 

em Caraguatatuba 

 

Mais seis bolsistas beneficiários de serviços leves do Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego (PEAD) da Prefeitura de Caraguatatuba foram convocados para 

comparecer nas próximas segunda, terça e quarta-feira-feira (30 e 31/5; e 1º/6), 

das 9h às 11h e das 13h às 16h30, no Departamento de Recursos Humanos da 

Secretaria de Administração, no Centro. 

Os classificados em 529º, 530º, 531º, 532º, 533º e 534º colocados devem 

entregar a documentação no RH da Secretaria de Administração, nesses dias. No 

PEAD, os contratados, de ambos os sexos, executam atividades de roçada (manual 

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

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

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

Desde março de 2020, a Prefeitura de Caraguatatuba convocou 1.762 bolsistas do 

PEAD, dos quais 534º eram beneficiários de serviços leves e 1.228 de pesados. A 

lista está disponível na Edição 803 do  Diário Oficial Eletrônico do Município da 

última sexta-feira (27). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_803.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

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

antecedentes criminais.  As divergências de documentos e informações prestadas 

no momento da inscrição em fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação 

do candidato. 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

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

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

ao público é das 9h às 12h e das 14h às 16h30. 
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Prefeito de Caraguatatuba conhece nova tecnologia aplicada em obra 

da Sabesp no Poiares 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, conheceu na quinta-feira (26) uma 

nova tecnologia que será aplicada na obra realizada pela Sabesp para a 

modernização do coletor-tronco localizado na avenida Marechal Floriano Peixoto, 

no bairro Poiares, região central. 

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. 



 

 
 

“Importante ter um tecnologia desse porte que não vai causar transtornos para a 

população e ainda vai dar uma vida útil maior para essas tubulações e, 

consequentemente, para os serviços prestados”, disse o prefeito Aguilar Junior. 

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 empresa utiliza 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 em um prazo de cerca de quatro meses, muito inferior aos métodos 

convencionais. 
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Fundo Social de Caraguatatuba repassa mais de 10 mil peças de 

roupas para pessoas em vulnerabilidade social 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba repassou até agora, 10.101 peças de roupas 

para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação faz parte do projeto 

‘Atender’, realizado durante todo ano, em atendimento às famílias encaminhadas 

pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). 

O balanço divulgado também destaca as 1.550 cestas básicas entregues pelo 

Fundo Social do Estado de São Paulo e doadas às instituições sociais da cidade. 

Pelo menos 27 gestantes receberam kits maternidade, através do projeto que 

acolhe e orienta as futuras mamães, com dois encontros, onde são realizadas 

palestras de diversos temas. O kit é composto por roupas infantis novas, fraldas, 

lenço umedecido, pomada e mimos para uso do bebê. 

Também foram repassadas às instituições 6 toneladas de alimentos, 290 litros de 

leite, 110 pacotes de leite em pó, 95 chinelos novos, 600 máscaras de proteção 

contra Covid-19, 972 escovas de dente e 420 litros de água sanitária. 

Os alimentos são provenientes de entradas solidárias de eventos esportivos, 

culturais e turísticos, além de eventos de parceiros. 

O Fundo Social também realizou apoio aos atendimentos dos Cras, com a doação 

de 145 sacos de dormir aos acolhidos na casa de passagem para pessoas em 

situação de rua. 

Quem quiser conhecer e colaborar com o Fundo Social, a sede fica na Rua José 

Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao banco Santander), telefone (12) 

3897-5656. 
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Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher) realiza mais de 37 mil 

procedimentos em três anos 

 

Em alusão ao Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de 

Redução da Mortalidade Materna, comemorado no dia 28 de maio, a Prefeitura de 

Caraguatatuba destaca o Centro de Referência da Mulher, o Pró-Mulher, com 

aproximadamente 37.850 procedimentos realizados. 

O serviço foi criado em 2019, para garantir mais saúde e qualidade de vida à 

mulher com um olhar diferenciado, oferecendo acolhimento e mais atenção às 

pacientes. 

Dentro os procedimentos estão inserção de DIU, retirada de DIU, biópsia de colo 

uterino, coleta de preventivo, colposcopia, cauterização química, drenagem de 

abscesso, cauterização de granuloma, administração de Gosserrelina, entre outros. 

O espaço também oferece consultas, exames e todo atendimento necessário, seja 

para a saúde física ou psicológica da mulher. Foram 17.870 consultas com 

ginecologistas; 6.873 em obstetrícia para gestantes de alto risco e, desde março 

deste ano, também estão sendo assistidas gestantes de baixo risco, a partir de 34 

semanas. 

Além disso, foram 1.408 consultas com nutricionista; 2.822 consultas com  

psicóloga; 12.506 ultrassonografias; 9.293 mamografias e 6.077 exames de 

densitometria óssea; 

Entre 2020 a 2022,  foram feitos 267 encaminhamentos para realização de 

vasectomia no Centro de Especialidades Médicas (CEM) Sul e 

98 encaminhamentos para realização de vasectomia no AME de Caraguatatuba; 16 

mulheres foram encaminhadas para laqueadura na Ilhabela e 12 mulheres 

encaminhadas para laqueadura em São Sebastião. 



 

 
 

Atualmente, o Pró-Mulher conta com profissionais qualificados que atendem além 

dos atendimentos pertinentes à saúde da mulher, tratamento psicológico às 

mulheres vítimas de violência doméstica, planejamento familiar, consultas com 

especialistas, exames de imagens, farmácia, entre outros. 

A unidade também abriga o Centro de Atendimento Materno Infantil (Ceami) e o 

Banco de Leite Humano (BLH), onde mães e bebês têm um espaço mais amplo e 

moderno. Os recém-nascidos têm a primeira consulta com pediatra na própria 

unidade do Ceami. Mais informações no telefone (12) 3897-3510. 

Para serem atendidas no Pró-Mulher, as mulheres devem ser encaminhadas por 

meio de consultas médicas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). 

Serviços do Pró Mulher 

– Consulta ginecológica e procedimentos ginecológicos; 

– Pré-Natal de Alto Risco para as gestantes que apresentam alguma complicação 

durante a gravidez; 

– Planejamento Familiar com grupos para inserção DIU, grupos de aconselhamento 

para método contraceptivo cirúrgico com psicóloga e assistente social; 

– Atendimento à Mulher Adolescente com acolhimento de enfermagem para um 

trabalho de promoção, proteção e recuperação da saúde; 

– Grupos terapêuticos com atendimentos para mulheres que enfrentam 

determinados transtornos psíquicos; 

– Exame de Ultrassonografia, incluindo Ultrassom Obstétrico e Morfológico; 

– Exame de Mamografia para rastreamento do câncer de mama e se caso 

diagnosticada com a doença, a paciente já sai com agendamento para o setor de 

Oncologia; 

– Exame de Densitometria Óssea, para a saúde da mulher acima dos 40 anos ou 

que estão na menopausa; 

– Consulta nutricional, nos cuidados da mulher nas fases do ciclo menstrual, 

gestação, amamentação e menopausa e outros conforme indicação médica. 

Serviço – Pró-Mulher: Avenida Dr. Arthur Costa Filho, 2.138, próximo ao 

Camaroeiro. Telefone: (12) 3897-3500. 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza instalações de lombadas e 

sinalizações em ruas das regiões norte e sul 

 

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

Proteção ao Cidadão, intensificou os trabalhos de instalação de lombadas em 

bairros das regiões Sul e Norte do município. 

Até o momento, as equipes finalizaram oito lombadas nas duas principais vias do 

bairro Travessão, nas ruas Caraguatatuba e Luiz Nicolau Fagundes Varela, que, 

recentemente, receberam obras de pavimentação asfáltica. Na região Norte foi 

feita a instalação de cinco lombadas do tipo B na Avenida Nereu de Oliveira Ramos, 

no Massaguaçu, indicadas para redução de velocidade do tráfego em até 30 km/h. 

A Secretaria também realizou a pintura desses redutores utilizando maquinário 

especializado para aplicação das tintas de demarcação viária horizontal, além das 

sinalizações no entorno, por meio das placas indicando a velocidade máxima 

permitida e de indicação da lombada. 
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Expresso Fenix abre 100 vagas 

 

Está aberto o processo seletivo para a contratação de pelo menos 100 motoristas 

de ônibus em Caraguatatuba. A Expresso Fênix, nova empresa responsável pelo 

transporte coletivo de passageiros em Caraguá está realizando a seleção de 

candidatos na Praça da Cultura, na Avenida da Praia. 

Contratação de funcionários 

A empresa iniciou hoje a contratação de funcionários. Para as vagas de motorista, 

os candidatos deverão comparecer na Praça da Cultura, no centro, das 08h às 18h. 

Já para as demais oportunidades as entrevistas acontecem na Garagem da 

Empresa, conforme a seguir: 

Motoristas 

Dias 28 e 29 de maio – Praça da Cultura – AV. Arthur da Costa Filho (Avenida da 

Praia), das 08h às 18h 

Requisitos: CNH categoria D e Curso de Transporte Coletivo 

– Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, Borracheiro e Garagista. Dia 

28 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. Comparecer munidos de documentos pessoais 

e currículo. 

– Encarregado de Manutenção, Auxiliar Administrativo para Posto de Atendimento, 

Auxiliar Financeiro, Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife. Dia 29 de maio – Garagem 

da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, Bairro Ponte Seca, das 08h 

às 13h. Comparecer munidos de documentos pessoais e currículo. 
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Caraguatatuba define nova empresa de ônibus que começa a atender 

o município a partir do dia 1º 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta sexta-feira (27) a 

autorização para o início da operação da nova empresa de transporte público que 

começa no município a partir a partir da 00h de quarta-feira (1º/6).  A empresa 

Expresso Fênix vai assumir o transporte coletivo de passageiros urbano e rural na 

cidade. O contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 no dinheiro e R$ 

3,60 no Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão Comum). 

Além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso Fênix se prontificou a oferecer 

o atendimento imediato, disponibilizando 100% da frota solicitada no termo de 

referência, para atender temporariamente o município. O contrato com a empresa é 

provisório e tem duração de 12 meses 

Bilhetagem Eletrônica 

A partir de sábado (28) os usuários do transporte coletivo de Caraguatatuba 

poderão fazer o cadastro do Bilhete Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso 

Fênix. 

A Prefeitura de Caraguatatuba saliente ainda que, nesse período, é importante que 

os usuários providenciem o novo cartão com a nova empresa e que está acionando 

a atual operadora para disponibilização das informações de créditos ativos em 

cartão. 

Contratação de funcionários 



 

 
 

Também neste sábado e domingo, a empresa inicia a contratação de funcionários. 

Para as vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH categoria D 

e Curso de Transporte Coletivo 

Já para as demais oportunidades as entrevistas são na Garagem da Empresa, 

conforme a seguir: 

– Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, Borracheiro e Garagista. 

Dia 28 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. Comparecer munidos de documentos pessoais 

e currículo. 

– Encarregado de Manutenção, Auxiliar Administrativo para Posto de Atendimento, 

Auxiliar Financeiro, Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife. 

Dia 29 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 8h às 13h. Comparecer munidos de documentos pessoais e 

currículo. 

Por determinação da Prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde que os mesmos sejam 

aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix. O Grupo Fênix contratará 

motoristas, mecânicos, borracheiros, eletricistas, funileiros, moleiros, auxiliares 

administrativos, auxiliar de limpeza, dentre outros. 

Para participar do processo de contratação, a pessoa precisa estar munida dos 

seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de quitação eleitoral; CNH 

(constando cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar válidos); certificados 

dos cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar com validade; certificado de 

quitação do serviço militar (reservista), comprovante de escolaridade; comprovante 

de endereço (que conste CEP); atestado de antecedentes criminais; certidão 

estadual distribuição criminal (data recente, válido por no máximo 30 dias); 

certidão negativa de prontuário para fins de direito (DETRAN); carteira de trabalho 

ou carteira de trabalho digital em PDF completa; PIS (Cartão Cidadão/Cartão de 

PIS); certidão de nascimento ou casamento (caso de casamento, cópia do RG e CPF 

do cônjuge) no caso de divórcio, certidão de averbação); certidão de nascimento, 

carteira de vacinação (até 07 anos), RG e CPF de filhos e dependentes menores e 

no caso de guarda, trazer termo de guarda (judicial); foto 3×4 e comprovante de 

vacina contra COVID-19. 

Frota 

Para realizar o serviço com eficiência e qualidade, a nova empresa irá operar com 

50 novos e modernos ônibus, todos equipados com o que há de mais moderno no 

país. 



 

 
 

De acordo com a diretoria do Grupo Fênix, a frota trará mais conforto aos usuários 

e os sistemas tecnológicos tornarão o serviço mais eficiente e seguro para os 

moradores e turistas que visitam Caraguatatuba. 

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão equipados com um 

moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera. Os 50 

ônibus também serão equipados com ar condicionado e irão contar com internet 

grátis – por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema de GPS (Global 

Positioning System), entrada USB para carregar celular e sistema de bilhetagem 

eletrônica, além de cumprir a exigência de 100% da frota com elevadores e 

acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. 

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa manterá o 

aplicativo CittaMobi, que dá informações precisas e em tempo real de horários e 

todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade. 

O novo sistema será também uma importante ferramenta de fiscalização pela 

Prefeitura de Caraguatatuba que poderá acompanhar relatórios do transporte 

coletivo em tempo real e cobrar melhorias. 

Horários, itinerários e tarifa 

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis no site: www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

Cadastro – Passageiros 

A Expresso Fênix iniciará o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a 

partir deste sábado (28). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete 

Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente, com agendamento 

obrigatório, no próprio site da empresa. 

Para os usuários que prefiram realizar o cadastro de forma presencial, a Expresso 

Fênix vai disponibilizar um Ponto de Cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. 

Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 

O horário de funcionamento será das 10h às 16h no sábado e domingo e de 

segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 

Vale Transporte 

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a 

compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa: 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

SAC 

A empresa disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861, para que possam 

ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações. 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Vale 

 

Caraguatatuba implanta nova base do SAMU na UBS Golfinhos 

 

Caraguatatuba recebeu nesta sexta-feira (27) mais uma unidade descentralizada 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a população da 

região centro-sul da cidade. A nova base ficará localizada dentro das instalações da 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Golfinhos. 

A nova unidade servirá para atender os moradores dos bairros Jardim Britânia, 

Pontal Santamarina e Golfinhos, que antes eram assistidos pela unidade do bairro 

Jardim Primavera. Agora, o tempo de resposta do socorro será mais ágil. 

A equipe é composta por oito colaboradores, sendo quatro condutores e quatro 

enfermeiros que ficarão em regime de plantão 24h. O serviço aproximará o 

atendimento à população. 

Todas as ocorrências serão atendidas pela equipe da base descentralizada que 

realiza o diagnóstico do paciente e identifica se há necessidade de remoção para 

alguma unidade especializada. 

A ambulância de Suporte Básico será disponibilizada para casos de urgências pré-

hospitalares, com motoristas e enfermeiros. O veículo possui equipamentos de vias 

aéreas, oxigênioterapia, imobilização provisória, kit de parto de emergência, DEA 

(Desfibrilador Elétrico Automático), oxímetro de pulso e rádio comunicação digital 

direto com a Central de Regulação, por meio de orientação de médico regulador 24 

horas. 

Todas as emergências voltadas ao SAMU devem ser direcionadas ao 192, que 

acionará as equipes conforme cada necessidade. 



 

 
 

A UBS Golfinhos está localizada na Avenida Pedro Reginaldo da Costa, 623 – 

Balneário dos Golfinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Vale 

 

Caraguatatuba recebe Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes em 

junho 

 

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 – Indaiá 

Inscrições 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


 

 
 

Clipping de Notícias: 27/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral em Pauta 

 

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: 27/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: SP Rio+ 

 

Caraguatatuba assina ordem de serviço para início das obras de 

revitalização de ciclovia na SP-55 

Com o investimento total de R$ 10,5 milhões, a obra começará na quarta-feira (1º) 

e será comandada pela empresa Solovia Engenharia e Construções Ltda 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior (MDB), assinou nesta quinta-feira (26), 

a ordem de serviço para execução da obra de reforma e revitalização da ciclovia 

localizada no trecho de 12 quilômetros, na Rodovia Rio-Santos (SP-55), que 

compreende o trevo de entrada da cidade até a região sul, no limite com o 

município de São Sebastião. 

De acordo com a prefeitura, o investimento total será de R$ 10,5 milhões e esse 

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 na quarta-feira (1º) e será 

comandada pela empresa Solovia Engenharia e Construções Ltda. A empresa 

também será responsável, junto ao órgão público, por zelar pela conservação e 

limpeza do local. 

A prefeitura ressaltou que a obra vai ser executada de acordo com as diretrizes de 

responsabilidade ambiental, com uso racional de recursos e equipamentos. 

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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Editoria: Caraguatatuba 
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Caraguatatuba assina contrato com nova empresa que será 

responsável pelo transporte público da cidade 

A operação começa a partir da madrugada de quarta-feira (1º) 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba assinou, nesta sexta-feira (27), a autorização para o 

início da operação da nova empresa responsável pelo transporte público da cidade. 

A operação começa a partir da madrugada de quarta-feira (1º). 

A empresa Expresso Fênix vai assumir o transporte coletivo de passageiros urbano 

e rural da cidade do Litoral Norte. O contrato provisório mantém o valor da tarifa de 

R$ 3,80 no dinheiro e de R$ 3,60 no Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão 

Comum). 

De acordo com a prefeitura, além de oferecer o menor preço tarifário, a empresa se 

prontificou a oferecer o atendimento imediato, disponibilizando 100% da frota 

solicitada no termo de referência, para atender temporariamente o município. O 

contrato é provisório e tem duração de 12 meses 

Bilhetagem Eletrônica 

A partir deste sábado (28), os usuários do transporte coletivo de Caraguatatuba 

poderão fazer o cadastro do Bilhete Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso 

Fênix. 



 

 
 

A prefeitura pede que os usuários providenciem o novo cartão com a nova empresa 

e que está acionando a atual operadora para disponibilização das informações de 

créditos ativos em cartão. 

Contratação de funcionários 

Neste fim de semana, a empresa vai iniciar a contratação de funcionários. Para as 

vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na Praça da Cultura, no 

Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH categoria D e Curso de 

Transporte Coletivo 

Já para as demais oportunidades as entrevistas são na Garagem da Empresa, 

conforme a seguir: 

– Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, Borracheiro e Garagista. 

Dia 28 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. Comparecer munidos de documentos pessoais 

e currículo. 

– Encarregado de Manutenção, Auxiliar Administrativo para Posto de Atendimento, 

Auxiliar Financeiro, Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife. 

Dia 29 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 8h às 13h. Comparecer munidos de documentos pessoais e 

currículo. 

Por determinação da Prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde que os mesmos sejam 

aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix. O Grupo Fênix contratará 

motoristas, mecânicos, borracheiros, eletricistas, funileiros, moleiros, auxiliares 

administrativos, auxiliar de limpeza, dentre outros. 

Para participar do processo de contratação, a pessoa precisa estar munida dos 

seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de quitação eleitoral; CNH 

(constando cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar válidos); certificados 

dos cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar com validade; certificado de 

quitação do serviço militar (reservista), comprovante de escolaridade; comprovante 

de endereço (que conste CEP); atestado de antecedentes criminais; certidão 

estadual distribuição criminal (data recente, válido por no máximo 30 dias); 

certidão negativa de prontuário para fins de direito (DETRAN); carteira de trabalho 

ou carteira de trabalho digital em PDF completa; PIS (Cartão Cidadão/Cartão de 

PIS); certidão de nascimento ou casamento (caso de casamento, cópia do RG e CPF 

do cônjuge) no caso de divórcio, certidão de averbação); certidão de nascimento, 

carteira de vacinação (até 07 anos), RG e CPF de filhos e dependentes menores e 

no caso de guarda, trazer termo de guarda (judicial); foto 3×4 e comprovante de 

vacina contra COVID-19. 



 

 
 

Frota 

A Expresso Fênix irá operar em Caraguatatuba com 50 novos e modernos ônibus. 

De acordo com a empresa, os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e 

serão equipados com um moderno sistema que reduz a emissão de gases 

poluentes na atmosfera. 

Além disso, os 50 ônibus também serão equipados com ar condicionado e irão 

contar com internet grátis – por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema 

de GPS (Global Positioning System), entrada USB para carregar celular e sistema de 

bilhetagem eletrônica, além de cumprir a exigência de 100% da frota com 

elevadores e acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. 

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa manterá o 

aplicativo CittaMobi, que dá informações precisas e em tempo real de horários e 

todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade. 

O novo sistema será também uma importante ferramenta de fiscalização pela 

Prefeitura de Caraguatatuba que poderá acompanhar relatórios do transporte 

coletivo em tempo real e cobrar melhorias. 

Horários, itinerários e tarifa 

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis nesse site. 

Cadastro – Passageiros 

A Expresso Fênix iniciará o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a 

partir deste sábado (28). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete 

Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente, com agendamento 

obrigatório, no próprio site da empresa. 

Para os usuários que prefiram realizar o cadastro de forma presencial, a Expresso 

Fênix vai disponibilizar um Ponto de Cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. 

Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 

O horário de funcionamento será das 10h às 16h no sábado e domingo e de 

segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 

Vale Transporte 

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a 

compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto nesse site. 

SAC 



 

 
 

A empresa disponibiliza o Serviço de Atendimento ao Consumidor, via WhatssApp, 

(11) 96497-9861, para que possam ser encaminhadas dúvidas, sugestões e 

reclamações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Band Vale 

 

Caraguatatuba define nova empresa para operação do transporte 

público na cidade 

Expresso Fênix começa a atender o município a partir do dia 1º de junho 

 

A cidade de Caraguatatuba assinou nesta sexta-feira (27) a autorização para o 

início da operação da nova empresa de transporte público.  

A empresa Expresso Fênix começa a atender o município a partir do dia 1º de junho 

O contrato provisório, com duração de 12 meses, mantém o valor da tarifa de R$ 

3,80 no dinheiro e R$ 3,60 no Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão Comum). 

De acordo com a Prefeitura, a empresa se prontificou a oferecer o atendimento 

imediato, disponibilizando 100% da frota solicitada no termo de referência, para 

atender temporariamente o município.  

Frota de ônibus 

A nova empresa irá operar com 50 ônibus. De acordo com a diretoria do Grupo 

Fênix, a frota trará mais conforto aos usuários e os sistemas tecnológicos tornarão 

o serviço mais eficiente e seguro para os moradores e turistas que visitam 

Caraguatatuba. 

A empresa também cumpre com a exigência de 100% da frota com elevadores e 

acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. 

Contratação de funcionários 



 

 
 

A empresa inicia a contratação de funcionários no sábado (28) e domingo (29). 

Para as vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH categoria D 

e Curso de Transporte Coletivo 

Para as demais oportunidades (Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, 

Borracheiro e Garagista) as entrevistas são na Garagem da Empresa.  

Os funcionários que atuam na antiga empresa terão prioridade na contratação, 

desde que os mesmos sejam aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix.  

Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura (clique aqui). 

Bilhetagem Eletrônica 

A partir de sábado (28) os usuários do transporte coletivo de Caraguatatuba 

poderão fazer o cadastro do Bilhete Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso 

Fênix. 

A Prefeitura de Caraguatatuba afirma que é importante que os usuários 

providenciem o novo cartão com a nova empresa e que está acionando a atual 

operadora para disponibilização das informações de créditos ativos em cartão. 

Horários, itinerários e tarifa 

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis no site da empresa. Pelo site também será 

possível o cadastro de passageiros, e a compra do vale transporte, além de mais 

informações.(clique aqui para conferir todas as informações) . 

Ultimato para Praiamar 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-define-nova-empresa-de-onibus-que-comeca-a-atender-o-municipio-a-partir-do-dia-1o/
https://www.band.uol.com.br/www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/prefeitura-de-caraguatatuba-da-ultimato-para-praiamar-deixar-transporte-publico-16514090/amp
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/prefeitura-de-caraguatatuba-da-ultimato-para-praiamar-deixar-transporte-publico-16514090/amp
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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. 

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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Expresso Fênix assume transporte coletivo em Caraguatatuba e 

começa a atender o município a partir do dia 1º de junho 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta sexta-feira (27) a 

autorização para o início da operação da nova empresa de transporte público que 

começa no município a partir a partir da 00h de quarta-feira (1º/6).  A empresa 

Expresso Fênix vai assumir o transporte coletivo de passageiros urbano e rural na 

cidade. O contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 no dinheiro e R$ 

3,60 no Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão Comum). 

Além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso Fênix se prontificou a oferecer 

o atendimento imediato, disponibilizando 100% da frota solicitada no termo de 

referência, para atender temporariamente o município. O contrato com a empresa é 

provisório e tem duração de 12 meses 

Bilhetagem Eletrônica 

A partir de sábado (28) os usuários do transporte coletivo de Caraguatatuba 

poderão fazer o cadastro do Bilhete Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso 

Fênix. 



 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba saliente ainda que, nesse período, é importante que 

os usuários providenciem o novo cartão com a nova empresa e que está acionando 

a atual operadora para disponibilização das informações de créditos ativos em 

cartão. 

Contratação de funcionários 

Também neste sábado e domingo, a empresa inicia a contratação de funcionários. 

Para as vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH categoria D 

e Curso de Transporte Coletivo 

Já para as demais oportunidades as entrevistas são na Garagem da Empresa, 

conforme a seguir: 

– Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, Borracheiro e Garagista. 

Dia 28 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. Comparecer munidos de documentos pessoais 

e currículo. 

– Encarregado de Manutenção, Auxiliar Administrativo para Posto de Atendimento, 

Auxiliar Financeiro, Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife. 

Dia 29 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 8h às 13h. Comparecer munidos de documentos pessoais e 

currículo. 

Por determinação da Prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde que os mesmos sejam 

aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix. O Grupo Fênix contratará 

motoristas, mecânicos, borracheiros, eletricistas, funileiros, moleiros, auxiliares 

administrativos, auxiliar de limpeza, dentre outros. 

Para participar do processo de contratação, a pessoa precisa estar munida dos 

seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de quitação eleitoral; CNH 

(constando cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar válidos); certificados 

dos cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar com validade; certificado de 

quitação do serviço militar (reservista), comprovante de escolaridade; comprovante 

de endereço (que conste CEP); atestado de antecedentes criminais; certidão 

estadual distribuição criminal (data recente, válido por no máximo 30 dias); 

certidão negativa de prontuário para fins de direito (DETRAN); carteira de trabalho 

ou carteira de trabalho digital em PDF completa; PIS (Cartão Cidadão/Cartão de 

PIS); certidão de nascimento ou casamento (caso de casamento, cópia do RG e CPF 

do cônjuge) no caso de divórcio, certidão de averbação); certidão de nascimento, 

carteira de vacinação (até 07 anos), RG e CPF de filhos e dependentes menores e 



 

 
 

no caso de guarda, trazer termo de guarda (judicial); foto 3×4 e comprovante de 

vacina contra COVID-19. 

Frota 

Para realizar o serviço com eficiência e qualidade, a nova empresa irá operar com 

50 novos e modernos ônibus, todos equipados com o que há de mais moderno no 

país. 

De acordo com a diretoria do Grupo Fênix, a frota trará mais conforto aos usuários 

e os sistemas tecnológicos tornarão o serviço mais eficiente e seguro para os 

moradores e turistas que visitam Caraguatatuba. 

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão equipados com um 

moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera. Os 50 

ônibus também serão equipados com ar condicionado e irão contar com internet 

grátis – por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema de GPS (Global 

Positioning System), entrada USB para carregar celular e sistema de bilhetagem 

eletrônica, além de cumprir a exigência de 100% da frota com elevadores e 

acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. 

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa manterá o 

aplicativo CittaMobi, que dá informações precisas e em tempo real de horários e 

todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade. 

O novo sistema será também uma importante ferramenta de fiscalização pela 

Prefeitura de Caraguatatuba que poderá acompanhar relatórios do transporte 

coletivo em tempo real e cobrar melhorias. 

Horários, itinerários e tarifa 

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis no site: www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

Cadastro – Passageiros 

A Expresso Fênix iniciará o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a 

partir deste sábado (28). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete 

Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente, com agendamento 

obrigatório, no próprio site da empresa. 

Para os usuários que prefiram realizar o cadastro de forma presencial, a Expresso 

Fênix vai disponibilizar um Ponto de Cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. 

Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 

O horário de funcionamento será das 10h às 16h no sábado e domingo e de 

segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 

Vale Transporte 



 

 
 

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a 

compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa: 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

SAC 

A empresa disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861, para que possam 

ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações. 
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Caraguatatuba implanta nova base do SAMU na UBS Golfinhos 

 

Caraguatatuba recebeu nesta sexta-feira (27) mais uma unidade descentralizada 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a população da 

região centro-sul da cidade. A nova base ficará localizada dentro das instalações da 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Golfinhos. 

A nova unidade servirá para atender os moradores dos bairros Jardim Britânia, 

Pontal Santamarina e Golfinhos, que antes eram assistidos pela unidade do bairro 

Jardim Primavera. Agora, o tempo de resposta do socorro será mais ágil. 

A equipe é composta por oito colaboradores, sendo quatro condutores e quatro 

enfermeiros que ficarão em regime de plantão 24h. O serviço aproximará o 

atendimento à população. 

Todas as ocorrências serão atendidas pela equipe da base descentralizada que 

realiza o diagnóstico do paciente e identifica se há necessidade de remoção para 

alguma unidade especializada. 

A ambulância de Suporte Básico será disponibilizada para casos de urgências pré-

hospitalares, com motoristas e enfermeiros. O veículo possui equipamentos de vias 

aéreas, oxigênioterapia, imobilização provisória, kit de parto de emergência, DEA 

(Desfibrilador Elétrico Automático), oxímetro de pulso e rádio comunicação digital 

direto com a Central de Regulação, por meio de orientação de médico regulador 24 

horas. 

Todas as emergências voltadas ao SAMU devem ser direcionadas ao 192, que 

acionará as equipes conforme cada necessidade. 



 

 
 

A UBS Golfinhos está localizada na Avenida Pedro Reginaldo da Costa, 623 – 

Balneário dos Golfinhos. 
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Professora da rede municipal de Caraguatatuba 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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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 – Indaiá 

Inscrições 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 
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Prefeito de Caraguatatuba conhece nova tecnologia aplicada em obra 

da Sabesp no Poiares 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, conheceu na quinta-feira (26) uma 

nova tecnologia que será aplicada na obra realizada pela Sabesp para a 

modernização do coletor-tronco localizado na avenida Marechal Floriano Peixoto, 

no bairro Poiares, região central. 

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. 



 

 
 

“Importante ter um tecnologia desse porte que não vai causar transtornos para a 

população e ainda vai dar uma vida útil maior para essas tubulações e, 

consequentemente, para os serviços prestados”, disse o prefeito Aguilar Junior. 

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 empresa utiliza 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 em um prazo de cerca de quatro meses, muito inferior aos métodos 

convencionais. 
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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 define nova empresa de ônibus que começa a atender 

o município a partir do dia 1º 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta sexta-feira (27) a 

autorização para o início da operação da nova empresa de transporte público que 

começa no município a partir a partir da 00h de quarta-feira (1º/6).  A empresa 

Expresso Fênix vai assumir o transporte coletivo de passageiros urbano e rural na 

cidade. O contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 no dinheiro e R$ 

3,60 no Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão Comum). 

Além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso Fênix se prontificou a oferecer 

o atendimento imediato, disponibilizando 100% da frota solicitada no termo de 

referência, para atender temporariamente o município. O contrato com a empresa é 

provisório e tem duração de 12 meses 

Bilhetagem Eletrônica 

A partir de sábado (28) os usuários do transporte coletivo de Caraguatatuba 

poderão fazer o cadastro do Bilhete Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso 

Fênix. 



 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba saliente ainda que, nesse período, é importante que 

os usuários providenciem o novo cartão com a nova empresa e que está acionando 

a atual operadora para disponibilização das informações de créditos ativos em 

cartão. 

Contratação de funcionários 

Também neste sábado e domingo, a empresa inicia a contratação de funcionários. 

Para as vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH categoria D 

e Curso de Transporte Coletivo 

Já para as demais oportunidades as entrevistas são na Garagem da Empresa, 

conforme a seguir: 

– Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, Borracheiro e Garagista. 

Dia 28 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. Comparecer munidos de documentos pessoais 

e currículo. 

– Encarregado de Manutenção, Auxiliar Administrativo para Posto de Atendimento, 

Auxiliar Financeiro, Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife. 

Dia 29 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 8h às 13h. Comparecer munidos de documentos pessoais e 

currículo. 

Por determinação da Prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde que os mesmos sejam 

aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix. O Grupo Fênix contratará 

motoristas, mecânicos, borracheiros, eletricistas, funileiros, moleiros, auxiliares 

administrativos, auxiliar de limpeza, dentre outros. 

Para participar do processo de contratação, a pessoa precisa estar munida dos 

seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de quitação eleitoral; CNH 

(constando cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar válidos); certificados 

dos cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar com validade; certificado de 

quitação do serviço militar (reservista), comprovante de escolaridade; comprovante 

de endereço (que conste CEP); atestado de antecedentes criminais; certidão 

estadual distribuição criminal (data recente, válido por no máximo 30 dias); 

certidão negativa de prontuário para fins de direito (DETRAN); carteira de trabalho 

ou carteira de trabalho digital em PDF completa; PIS (Cartão Cidadão/Cartão de 

PIS); certidão de nascimento ou casamento (caso de casamento, cópia do RG e CPF 

do cônjuge) no caso de divórcio, certidão de averbação); certidão de nascimento, 

carteira de vacinação (até 07 anos), RG e CPF de filhos e dependentes menores e 



 

 
 

no caso de guarda, trazer termo de guarda (judicial); foto 3×4 e comprovante de 

vacina contra COVID-19. 

Frota 

Para realizar o serviço com eficiência e qualidade, a nova empresa irá operar com 

50 novos e modernos ônibus, todos equipados com o que há de mais moderno no 

país. 

De acordo com a diretoria do Grupo Fênix, a frota trará mais conforto aos usuários 

e os sistemas tecnológicos tornarão o serviço mais eficiente e seguro para os 

moradores e turistas que visitam Caraguatatuba. 

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão equipados com um 

moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera. Os 50 

ônibus também serão equipados com ar condicionado e irão contar com internet 

grátis – por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema de GPS (Global 

Positioning System), entrada USB para carregar celular e sistema de bilhetagem 

eletrônica, além de cumprir a exigência de 100% da frota com elevadores e 

acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. 

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa manterá o 

aplicativo CittaMobi, que dá informações precisas e em tempo real de horários e 

todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade. 

O novo sistema será também uma importante ferramenta de fiscalização pela 

Prefeitura de Caraguatatuba que poderá acompanhar relatórios do transporte 

coletivo em tempo real e cobrar melhorias. 

Horários, itinerários e tarifa 

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis no site: www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

Cadastro – Passageiros 

A Expresso Fênix iniciará o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a 

partir deste sábado (28). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete 

Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente, com agendamento 

obrigatório, no próprio site da empresa. 

Para os usuários que prefiram realizar o cadastro de forma presencial, a Expresso 

Fênix vai disponibilizar um Ponto de Cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. 

Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 

O horário de funcionamento será das 10h às 16h no sábado e domingo e de 

segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 

Vale Transporte 



 

 
 

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a 

compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa: 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

SAC 

A empresa disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861, para que possam 

ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações. 
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Caraguatatuba implanta nova base do SAMU na UBS Golfinhos 

 

Caraguatatuba recebeu nesta sexta-feira (27) mais uma unidade descentralizada 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a população da 

região centro-sul da cidade. A nova base ficará localizada dentro das instalações da 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Golfinhos. 

A nova unidade servirá para atender os moradores dos bairros Jardim Britânia, 

Pontal Santamarina e Golfinhos, que antes eram assistidos pela unidade do bairro 

Jardim Primavera. Agora, o tempo de resposta do socorro será mais ágil. 

A equipe é composta por oito colaboradores, sendo quatro condutores e quatro 

enfermeiros que ficarão em regime de plantão 24h. O serviço aproximará o 

atendimento à população. 

Todas as ocorrências serão atendidas pela equipe da base descentralizada que 

realiza o diagnóstico do paciente e identifica se há necessidade de remoção para 

alguma unidade especializada. 

A ambulância de Suporte Básico será disponibilizada para casos de urgências pré-

hospitalares, com motoristas e enfermeiros. O veículo possui equipamentos de vias 

aéreas, oxigênioterapia, imobilização provisória, kit de parto de emergência, DEA 

(Desfibrilador Elétrico Automático), oxímetro de pulso e rádio comunicação digital 

direto com a Central de Regulação, por meio de orientação de médico regulador 24 

horas. 

Todas as emergências voltadas ao SAMU devem ser direcionadas ao 192, que 

acionará as equipes conforme cada necessidade. 



 

 
 

A UBS Golfinhos está localizada na Avenida Pedro Reginaldo da Costa, 623 – 

Balneário dos Golfinhos. 
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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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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 – Indaiá 

Inscrições 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 
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Prefeitura de Caraguatatuba contrata empresa Fênix para operar 

provisoriamente o transporte coletivo 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta sexta-feira (27) a 

autorização para o início da operação da nova empresa de transporte público que 

começa no município a partir a partir da 00h de quarta-feira (1º/6). 

A empresa Expresso Fênix, que opera em Ilhabela, vai assumir o transporte coletivo 

de passageiros urbano e rural na cidade. A prefeitura não divulgou o valor do 

contrato emergencial com a empresa que irá substituir a Praiamar Transportes que 

deixará de operar o transporte público na cidade, às 23h59, do próximo dia 31.  A 

prefeitura conseguiu encerrar na justiça o contrato com a empresa. 

Em outubro do ano passado, a prefeitura de Caraguatatuba chegou a fechar um 

contrato emergencial, por 12 meses, no valor de R$ 29 milhões, com a Fênix, 

quando decretou a caducidade do contrato da empresa Praiamar Transportes, 

alegando irregularidades encontradas no período de intervenção municipal, mas a 

empresa recorreu na justiça e manteve os serviços. 

A prefeitura informou que o contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 

no dinheiro e R$ 3,60 no Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão Comum). 

Segundo a prefeitura, além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso Fênix se 

prontificou a oferecer o atendimento imediato, disponibilizando 100% da frota 

solicitada no termo de referência, para atender temporariamente o município. O 

contrato com a empresa é provisório e tem duração de 12 meses 

Bilhetagem Eletrônica 



 

 
 

A partir de sábado (28) os usuários do transporte coletivo de Caraguatatuba 

poderão fazer o cadastro do Bilhete Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso 

Fênix. 

A Prefeitura de Caraguatatuba saliente ainda que, nesse período, é importante que 

os usuários providenciem o novo cartão com a nova empresa e que está acionando 

a atual operadora para disponibilização das informações de créditos ativos em 

cartão. 

Contratação de funcionários 

Também neste sábado e domingo, a empresa inicia a contratação de funcionários. 

Para as vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH categoria D 

e Curso de Transporte Coletivo. 
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Caraguatatuba tem procissão marítima para celebrar o fim do defeso 

do camarão 

 

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 

Horário: 10h 

Local: Avenida Dr. Arthur Costa Filho, Centro (final da praia do Camaroeiro) 
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Sabesp utiliza tecnologia inovadora para modernizar tubulação de 

esgotos em Caraguatatuba 

 

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. 
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Mistério ronda encontro de cadáver em rio no Morro do Algodão 

 

Mistério ronda o encontro de um corpo na margem do Rio Marinas, no bairro Morro 

do Algodão, região sul de Caraguatatuba, na tarde deste domingo (29). Equipes da 

Polícia Cientifica e investigadores do 1º Distrito Policial estiveram no local para os 

procedimentos de identificação do cadáver, um homem com aproximadamente 50 

anos de idade. 

Ainda não se sabe se o homem morreu afogado ou se o corpo foi desovado no rio. A 

Polícia Civil vai investigar o caso, que foi registrado como encontro de cadáver, mas 

a hipótese de homicídio também não está descartada. 

De acordo com a polícia, ao ser localizado o corpo já estava em avançado estado 

de decomposição. 

Um amigo da vítima realizou o conhecimento ainda no local. O corpo do homem foi 

levado para o IML (Instituto Médico Legal) do município. O cadáver tinha 

perfurações pelo corpo provavelmente causadas por algum material cortante. 
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Yara, Cavani e Lukinha brilham com Força Jovem FC sub 13 

 

Sábado, 28 de maio, a equipe do Força Jovem FC, categoria sub 13, realizou a 

segunda partida amistosa desde que o prof. Naldo Avelino deu o pontapé inicial 

nos trabalhos da "Escolinha de Futebo" na Arena Toca do Gato, situada no bairro 

Gonfinhos, sul de Caraguatatuba. 

Foi a primeira vez que os pupilos de Naldo Avelino se deslocaram para disputar 

uma partida amistosa, indo até a Arena Bom Prato no Aruan para o chamado jogo 

de volta frente a equipe do Bom Prato FC (sub 13) sob o comando do prof Ricardo 

Rocha. 

No primeiro amistoso disputado na Toca do Gato, no sábado, 16 de abril, após o 

tempo regulamentar de 35 X 35 minutos o placar mostrou um resultado positivo de 

seis gols. 

Força Jovem FC 3 X 3 Bom Prato FC 

Destaque do Bom Prato FC na primeira partida com dois gols marcados, o meio 

campista Vinícius descreveu o futebol de sua equipe no Intervalo do jogo sem 

abertura de contagem, até  os 35 minutos iniciais, no campo do Jardim Aruan. 

Vinicius: "Nosso meio campo tá meio bagunçado, tá faltando cada um jogar na sua 

posição certa e atacar mais, o time tá muito defensivo" 

Com dribles curtos e desconcertantes o ponta esquerda Lukinha deu muito 

trabalho para a zaga adversária. 

Lukinha é aluno do oitavo ano da escola Maria Ester das Neves Dutra Damásio, 

situada no Morro do Algodão. 



 

 
 

Aos treze anos de idade, ele comentou para a reportagem sua opinião sobre o zero 

a zero. 

Lukinha: "Tá faltando o atacante, né. Ele tá bem, mas não tá chegando em todas, 

tem que melhorar ali". 

Na lateral direita Yara, 13 anos, correspondeu plenamente as expectativas do prof. 

Naldo Avelino em seu primeiro amistoso defendendo as cores do Força Jovem FC. 

Após ter sido convidada a ir para outro time, ela veio convicta de que pretende 

seguir treinando e atuando como jogadora do time da "Toca do Gato". 

Sobre o empate de zero a zero no primeiro tempo, ela também deixou sua opinião. 

Yara: "O meio de campo precisa disputar a bola sem medo, tem que "brigar" mais 

pela posse da bola, sem medo". 

Chama atenção a opinião da garota  que dentro de campo é guerreira quando 

defende e veloz quando vai para o ataque. 

Antes da partida, na distribuição das camisas para seus pupilos, o prof. Naldo 

Avelino manteve sobre seus ombros a camisa 10 até entrega- la para o jogador 

João Gabriel, a quem costuma chamar de Cavani. 

Se o jogo teve duas bolas na trave, uma foi dele Cavani e a outra foi do time 

adversário. 

Na segunda etapa, o Força Jovem FC  criou e desperdiçou excelentes oportunidade 

de balançar as redes, mas houve um lance de pênalti a favor do Bom Prato FC que 

mudou a história do jogo. 

O camisa oito, Vinicius, se apresentou para a cobrança e converteu fazendo 1 X 0 

Bom Prato FC 

Bom Prato FC 

O prof. Ricardo Rocha atualmente agregou sua "Escolinha de Futebol" ao Bom Prato 

FC e tem recebido apoio total do presidente da equipe Flávio Henrique de Lima. 

O prof.  Naldo Avelino em sua preleção junto aos garotos Força Jovem FC frisou: "Os 

gols são bem vindos, mas hoje temos que priorizar o toque de bola e, 

consequentemente, valorizar o futebol bem jogado". 

Falando à reportagem ao final do segundo jogo frente aos meninos do Bom Prato 

FC, o prof. Naldo Avelino avaliou o pênalti que resultou no gol da vitória do 

adversário. 

Naldo Avelino: "Eu acredito que não foi pênalti porque o contato houve depois que 

o jogador tava com a bola. Na minha opinião era um jogo pra ser zero a zero, jogo 

disputado" 

No Força Jovem FC o presidente Renato Carioca segue escrevendo com sua 



 

 
 

filosofia de trabalho a história do time que no dia 17 de maio deste ano completou 

25 anos de  atuação e, desde sua fundação, mantém o foco nas chamadas 

"Escolinhas de Futebol" em Caraguatatuba. 

O garoto Murilo está entre os destaques do time por sua postura firme no desarme 

dos ataques adversários e tem merecido apoio do prof. Naldo Avelino. 

Um fato que tem chamado atenção é o grande número de garotos de bairros 

adjacentes, a exemplo do Morro do Algodão, que estão dando preferência em fazer 

parte do elenco do Força Jovem FC. 

Juntamente com os garotos, nota -se uma numerosa e importante presença dos 

pais que vão aonde o time vai para acompanhar de perto os filhos, para prestigia - 

los e, ao mesmo tempo, integrar a torcida do Força Jovem FC. 

É o caso do conceituado fotógrafo de Caraguatatuba, Maurilio Alves, que sempre 

que possível faz questão de ir ver seu filho, o zagueiro Murilo, entrar em campo 

com a camisa do time da "Toca do Gato". 
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Ismael, Gustavo e Mineiro: Vitória do Força Jovem FC 

 

Receita caseira garantiu a vitória do Força Jovem FC por 3 X 2 frente a boa e 

disciplinada equipe do Serramar, em partida disputada no domingo, 29 de maio, 

debaixo de um sol inclemente das 11 horas. 

O amistoso teve lugar no tradicional campo do Barranco Alto da região sul de 

Caraguatatuba, campo este que também será palco de jogos do campeonato 

Master 50, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes. 

A apresentação oficial do novo técnico Jorge Avelino foi feita ainda nos vestiários. 

Renato Carioca: "A partir de agora o Força Jovem FC entra em nova era com a 

presença do prof. Jorge Avelino como técnico do time. Quero deixar bem claro que 

nosso objetivo é dar prioridade aos jogadores das categorias de base, valorizar 

"pratas da casa", e o recado da diretoria para cada um dos nossos jogadores é 

comprometimento. Ou seja, para jogar no Força Jovem FC é fundamental ter 

comprometimento ao vestir a camisa do time". 

Após a preleção do presidente Renato Carioca foi divulgada a escalação da equipe 

com: Goleiro Dudu; zagueiros: Matheus, Foguinho, PH e Baiano (Robson); Volantes: 

Davi e Pacheco; Meio campo: Mineiro e Ismael; Atacantes: Rodrigo e Oseias. 

Com a bola rolando, logo nos movimentos iniciais da partida, o volante Thiago foi 

chamado para entrar em lugar de Pacheco que saiu de campo contundido. 

Thiago já tem um histórico como jogador do Força Jovem FC e, apesar de estar 

retornando ao time, mostrou competência na posição de volante, principalmente, 

pelo entrosamento com Davi. 



 

 
 

Nos 45 minutos iniciais o atacante Ismael inaugurou o marcador fazendo 1 X 0 

para o time da "Toca do Gato", placar que fechou as cortinas da etapa primeira do 

espetáculo. 

No intervalo do jogo o volante Thiago comentou sobre sua atuação. 

Thiago: "A gente teve uma infelicidade, um atleta nosso se machucou logo no 

começo do jogo, e eu tive a chance de entrar e colaborar com a equipe". 

Sobre o entrosamento com o companheiro Davi, o volante Thiago citou a 

importância do diálogo. 

Thiago: "A gente conversa bastante dentro do campo. O sol está muito quente,  

então combinamos de cada um jogar de um lago e acabou dando certo". 

De fato o 1° volante Davi é guerreiro dentro do jogo, e como diz o ditado "uma 

andorinha só não faz verão", mas a expectativa de treino e entrosamento com 

Thiago poderá dar tranquilidade aos atacantes na criação das jogadas em direção 

ao gol adversário. 

A palavra treino tem um significado importante porque a orientação em si não faz 

um bom violonista, por exemplo. Ou seja para tocar bem o violão é preciso muito 

treino e no futebol não é diferente. 

Ismael, autor do gol que inaugurou o placar do jogo falou sobre a emoção do 

momento. 

Ismael: "Estou muito feliz porque depois da eliminação na "Toca do Gato" (Copa 

Verão) o time voltou a jogar bem. Então, esse gol não é só pra mim, é para meus 

companheiros e, especialmente, para o Jorge Avelino que é  o novo técnico". 

O Força Jovem manteve o mesmo time pelo menos nos primeiros movimentos do 

segundo tempo. Rodrigo foi substituído por Gustavo, um garoto que recentemente 

completou 16 anos e é um jogador de muita qualidade que poderá trazer muitas 

alegrias para o seu time atual, bem como para o futebol de Caraguatatuba. 

Foi ele Gustavo o autor do segundo gol do Força Jovem FC, com o talentoso Mineiro 

fechando a conta no marcador 3 X 2. 

Com muito esforço e treinamento o jovem goleiro Dudu vem merecendo o respeito 

da comissão técnica e dos seus companheiros por sua dedicação e também por 

sua evolução a cada jogo em que literalmente veste a camisa do Força Jovem FC. 

Sobre sua estreia como técnico do time o prof. Jorge Avelino comentou. 

Jorge Avelino: "A emoção é a maior possível junto a esses garotos bons de bola. 

Estamos saindo com um resultado positivo e o mais importante é manter o grupo 

cada vez mais entrosado e coeso. Temos algumas arestas para serem aparadas, 

mas com o tempo vamos aprimorando". 



 

 
 

Keivi e Ramon foram os artilheiros da equipe do Serramar que irá disputar o 

campeonato da 3° divisão da Secretaria Municipal de Esportes. 

Gilberto Batista Santos, o Beto, técnico da equipe Serramar, falou sobre sua 

expectativa com relação ao campeonato deste ano. 

Técnico Beto: "É ótima a expectativa porque precisamos conquistar o acesso à 

segunda divisão. São quatro equipes que sobem este ano, então a chance é muito 

grande para podermos chegar lá". 

Sobre o campeonato da 3° divisão, Beto revelou sua posição sobre alguns pontos, 

segundo ele, importantes. 

Técnico Beto: "A gente nunca entende a posição de quem organiza o campeonato. 

São 19 equipes, sendo três grupos de cinco times e o nosso time caiu no grupo que 

tem só quatro times. Por que não colocaram mais um time para completar o grupo? 

O pior é que a gente não pode opinar, tem que jogar". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Revista Celebridades 

 

A PARTIR DO DIA 1º NOVA EMPRESA DE ÔNIBUS QUE COMEÇA A 

ATENDER O MUNICÍPIO 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou nesta sexta-feira (27) a 

autorização para o início da operação da nova empresa de transporte público que 

começa no município a partir a partir da 00h de quarta-feira (1º/6).  A empresa 

Expresso Fênix vai assumir o transporte coletivo de passageiros urbano e rural na 

cidade. O contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 no dinheiro e R$ 

3,60 no Bilhete Eletrônico Recarregável (Cartão Comum). 

Além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso Fênix se prontificou a oferecer 

o atendimento imediato, disponibilizando 100% da frota solicitada no termo de 

referência, para atender temporariamente o município. O contrato com a empresa é 

provisório e tem duração de 12 meses 

Bilhetagem Eletrônica 

A partir de sábado (28) os usuários do transporte coletivo de Caraguatatuba 

poderão fazer o cadastro do Bilhete Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso 

Fênix. 

A Prefeitura de Caraguatatuba salienta ainda que, nesse período, é importante que 

os usuários providenciem o novo cartão com a nova empresa e que está acionando 



 

 
 

a atual operadora para disponibilização das informações de créditos ativos em 

cartão. 

Contratação de funcionários 

Também neste sábado e domingo, a empresa inicia a contratação de funcionários. 

Para as vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH categoria D 

e Curso de Transporte Coletivo 

Já para as demais oportunidades as entrevistas são na Garagem da Empresa, 

conforme a seguir: 

– Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, Borracheiro e Garagista. 

Dia 28 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. Comparecer munidos de documentos pessoais 

e currículo. 

– Encarregado de Manutenção, Auxiliar Administrativo para Posto de Atendimento, 

Auxiliar Financeiro, Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife. 

Dia 29 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 8h às 13h. Comparecer munidos de documentos pessoais e 

currículo. 

Por determinação da Prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde que os mesmos sejam 

aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix. O Grupo Fênix contratará 

motoristas, mecânicos, borracheiros, eletricistas, funileiros, moleiros, auxiliares 

administrativos, auxiliar de limpeza, dentre outros. 

Para participar do processo de contratação, a pessoa precisa estar munida dos 

seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de quitação eleitoral; CNH 

(constando cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar válidos); certificados 

dos cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar com validade; certificado de 

quitação do serviço militar (reservista), comprovante de escolaridade; comprovante 

de endereço (que conste CEP); atestado de antecedentes criminais; certidão 

estadual distribuição criminal (data recente, válido por no máximo 30 dias); 

certidão negativa de prontuário para fins de direito (DETRAN); carteira de trabalho 

ou carteira de trabalho digital em PDF completa; PIS (Cartão Cidadão/Cartão de 

PIS); certidão de nascimento ou casamento (caso de casamento, cópia do RG e CPF 

do cônjuge) no caso de divórcio, certidão de averbação); certidão de nascimento, 

carteira de vacinação (até 07 anos), RG e CPF de filhos e dependentes menores e 

no caso de guarda, trazer termo de guarda (judicial); foto 3×4 e comprovante de 

vacina contra COVID-19. 

Frota 



 

 
 

Para realizar o serviço com eficiência e qualidade, a nova empresa irá operar com 

50 novos e modernos ônibus, todos equipados com o que há de mais moderno no 

país. 

De acordo com a diretoria do Grupo Fênix, a frota trará mais conforto aos usuários 

e os sistemas tecnológicos tornarão o serviço mais eficiente e seguro para os 

moradores e turistas que visitam Caraguatatuba. 

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão equipados com um 

moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera. Os 50 

ônibus também serão equipados com ar condicionado e irão contar com internet 

grátis – por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema de GPS (Global 

Positioning System), entrada USB para carregar celular e sistema de bilhetagem 

eletrônica, além de cumprir a exigência de 100% da frota com elevadores e 

acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. 

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa manterá o 

aplicativo CittaMobi, que dá informações precisas e em tempo real de horários e 

todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade. 

O novo sistema será também uma importante ferramenta de fiscalização pela 

Prefeitura de Caraguatatuba que poderá acompanhar relatórios do transporte 

coletivo em tempo real e cobrar melhorias. 

Horários, itinerários e tarifa 

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis no site: www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

Cadastro – Passageiros 

A Expresso Fênix iniciará o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a 

partir deste sábado (28). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete 

Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente, com agendamento 

obrigatório, no próprio site da empresa. 

Para os usuários que prefiram realizar o cadastro de forma presencial, a Expresso 

Fênix vai disponibilizar um Ponto de Cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. 

Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 

O horário de funcionamento será das 10h às 16h no sábado e domingo e de 

segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 

Vale Transporte 

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a 

compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa: 

www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 



 

 
 

SAC 

A empresa disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861, para que possam 

ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Terra 

 

LFA confirma edição em Caraguatatuba-SP 

 

O LFA já tem data e local para a sua 136ª edição, a 5ª no Brasil: dia 15 de julho, 

em Caraguatatuba, município do litoral norte de São Paulo. O evento foi oficializado 

na manhã desta quinta-feira, 26, em uma reunião envolvendo Rafael Feijão, o 

prefeito local, José Pereira de Aguiar Junior, e o secretário de Esportes e Recreação 

Edvaldo Ormindo da Silva. 

"Fomos muito bem recebidos por todos na cidade e estamos muito entusiasmados 

com a oportunidade de promover uma edição do LFA aqui. Vamos mostrar que 

'Caraguá', além de ter praias lindas, também tem MMA", exalta Rafael Feijão, 

responsável pelas operações do LFA no Brasil. 

Ainda não há nenhuma luta confirmada no card. O palco desta edição do LFA será o 

Centro Integrado de Desenvolvimento Educacional Casa Branca, que será 

inaugurado no dia 2 de julho. 

"Visitamos o local, que ainda nem foi inaugurado, e ficamos encantados com a 

estrutura que ele oferece. Vamos brindar o público caraguatatubense com um show 

de lutas à altura e vamos apresentar o CIDE Casa Branca para o mundo", emendou 

o ex-lutador. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: A Tribuna do Povo 

 

Justiça nega pedido da Praiamar e Expresso Fênix assume transporte 

público em Caraguá dia 1º de junho 

 

No início da noite de hoje (29), o juiz Ayrton Vidolin Marques Júnior rechaçou mais 

uma tentativa da Praiamar Transportes. A empresa ingressou com uma ação Tutela 

Antecipada Antecedente — com pedido de Liminar — em Primeira Instância, na 

tentativa revogar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que por 

unanimidade acatou a um pedido da Prefeitura de Caraguá, reconhecendo a 

caducidade do contrato com a Praiamar decretada pelo prefeito Agular Junior em 

outubro do ano passado. 

Em sua sentença, o juiz Ayrton Vidolin Marques Júnior afirmou que a Praiamar já 

havia submetido um pedido de embargo no STJ e uma vez que a matéria foi 

submetida ao grau superior de jurisdição, não cabe a Justiça de Caraguatatuba 

acolher o pedido replicado. Em outras palavras, o juiz afirmou que a empresa 

tentou “contornar” a decisão Superior Tribunal de Justiça. 

Ainda de acordo com o Juiz, com a suspensão da liminar, “ficaram restabelecidos 

os efeitos do Decreto no 1.536, de 10/10/2021, de modo que já está mesmo 

excedido o prazo para permanência na atividade, ainda que fossem considerados 

90 dias”. 



 

 
 

Com a decisão, a partir da próxima quarta-feira (1/6), o Grupo Fênix começa a 

operar o transporte coletivo de passageiros na cidade de Caraguatatuba. 

Nova empresa de ônibus 

Na final dessa semana, a Prefeitura de Caraguatatuba ratificou a contratação da 

empresa Expresso Fênix, para assumir o transporte coletivo de passageiros urbano 

e rural na cidade. O contrato provisório mantém o valor da tarifa de R$ 3,80 no 

dinheiro e R$ 3,60 no Bilhete Eletrônico  Recarregável (Cartão Comum). 

Além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso Fênix se prontificou a oferecer 

o atendimento imediato, disponibilizando 100% da frota solicitada no termo de 

referência, para atender temporariamente o município. O contrato com a empresa é 

provisório e tem duração de 12 meses 

Contratação de funcionários 

A empresa iniciou a contratação de funcionários já neste sábado (28). De acordo 

com a diretoria da empresa, o processo seletivo para 100 vagas de motoristas 

prossegue até o dia 31 de maio. Os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no centro, das 08h às 18h, portando documentos pessoais, além da CNH 

categoria D e certificado de Curso de Transporte Coletivo. 

Por determinação da Prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários  que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde que os mesmos sejam 

aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix.  

Grupo Fênix assume transporte em Caraguá 

Para realizar o serviço com eficiência e qualidade, a nova empresa irá operar com 

50 novos e modernos ônibus, todos equipados com o que há de mais moderno no 

país. 

De acordo com a diretoria do Grupo Fênix, a frota trará mais conforto aos usuários 

e os sistemas tecnológicos tornarão o serviço mais eficiente e seguro para os 

moradores e turistas que visitam Caraguatatuba. 

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão equipados com um 

moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera. Os 50 

ônibus também serão equipados com ar condicionado e irão contar com internet 

grátis – por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema de GPS (Global 

Positioning System), entrada USB para carregar celular e sistema de bilhetagem 

eletrônica, além de cumprir a exigência de 100% da frota com elevadores e 

acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. 

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa manterá o 

aplicativo CittaMobi, que dá informações precisas e em tempo real de horários e 

todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade. 



 

 
 

O novo sistema será também uma importante ferramenta de fiscalização pela 

Prefeitura de Caraguatatuba que poderá acompanhar relatórios do transporte 

coletivo em tempo real e cobrar melhorias. 

Horários, itinerários e tarifa 

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis no site: 

http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

Cadastro – Passageiros 

A Expresso Fênix já iniciou o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a 

partir do último sábado (28). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete 

Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site 

http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente no Ponto de 

Cadastro localizado no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, 

no Centro. 

O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30, com 

plantões aos finais de semana. 

Vale Transporte 

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a 

compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa: 

http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

SAC 

A empresa disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861, para que possam 

ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações. 
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Clipping de Notícias: 27/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Diário do Transporte 

 

Expresso Fênix assume os transportes em Caraguatatuba em 1º de 

junho no lugar da Praiamar 

 

A partir de 1º de junho de 2022, a Expresso Fênix assume o lugar da empresa 

Praiamar nas operações das linhas de ônibus municipais em Caraguatatuba, litoral 

de São Paulo. O contrato será emergencial de 12 meses. 

O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 27 de maio de 2022, pelo prefeito Aguilar 

Junior, que assinou a autorização para o início da circulação. 

Serão 50 ônibus em operação. 

Os valores da tarifa de R$ 3,80 no dinheiro e de R$ 3,60 no Bilhete Eletrônico 

Recarregável (Cartão Comum) não mudam 

“Além de oferecer o menor preço tarifário, a Expresso Fênix se prontificou a 

oferecer o atendimento imediato, disponibilizando 100% da frota solicitada no 

termo de referência, para atender temporariamente o município.” – explicou a 

gestão em nota. 



 

 
 

No mesmo comunicado, a prefeitura diz que a bilhetagem eletrônica vai mudar e já 

a partir deste sábado (28), o passageiro terá de se cadastrar no novo sistema 

Os funcionários da Praiamar terão preferência na contratação pela Fênix. 

Como mostrou o Diário do Transporte, uma decisão do Órgão Especial do Superior 

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

confirmando 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. 

A prefeitura alega má prestação de serviços e descumprimento de contrato. 

Relembre: 

https://diariodotransporte.com.br/2022/05/26/prefeitura-de-caraguatatuba-sp-

notifica-praiamar-transportes-a-deixar-de-operar-na-cidade/ 

Em nota, o poder público traz mais detalhes sobre o que vai mudar para usuários e 

trabalhadores do sistema de transportes. 

Veja os detalhes: 

Bilhetagem Eletrônica 

A partir de sábado (28) os usuários do transporte coletivo de Caraguatatuba 

poderão fazer o cadastro do Bilhete Eletrônico e adquirir créditos junto a Expresso 

Fênix. 

A Prefeitura de Caraguatatuba saliente ainda que, nesse período, é importante que 

os usuários providenciem o novo cartão com a nova empresa e que está acionando 

a atual operadora para disponibilização das informações de créditos ativos em 

cartão. 

Contratação de funcionários 

Também neste sábado e domingo, a empresa inicia a contratação de funcionários. 

Para as vagas de motorista, os candidatos deverão comparecer na Praça da 

Cultura, no Centro, das 8h às 18h. São requisitos necessários ter CNH categoria D 

e Curso de Transporte Coletivo 

Já para as demais oportunidades as entrevistas são na Garagem da Empresa, 

conforme a seguir: 

– Mecânico, Funileiro, Eletricista Auto, Moleiro Auto, Borracheiro e Garagista. 

Dia 28 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 13h às 18h. Comparecer munidos de documentos pessoais 

e currículo. 

https://diariodotransporte.com.br/2022/05/26/prefeitura-de-caraguatatuba-sp-notifica-praiamar-transportes-a-deixar-de-operar-na-cidade/
https://diariodotransporte.com.br/2022/05/26/prefeitura-de-caraguatatuba-sp-notifica-praiamar-transportes-a-deixar-de-operar-na-cidade/


 

 
 

– Encarregado de Manutenção, Auxiliar Administrativo para Posto de Atendimento, 

Auxiliar Financeiro, Almoxarife e Auxiliar de Almoxarife. 

Dia 29 de maio – Garagem da Expresso Fênix – Rua Alfredo Aires de Oliveira 195, 

Bairro Ponte Seca, das 8h às 13h. Comparecer munidos de documentos pessoais e 

currículo. 

Por determinação da Prefeitura de Caraguatatuba, os funcionários que atuam na 

antiga empresa terão prioridade na contratação, desde que os mesmos sejam 

aprovados no processo seletivo da Expresso Fênix. O Grupo Fênix contratará 

motoristas, mecânicos, borracheiros, eletricistas, funileiros, moleiros, auxiliares 

administrativos, auxiliar de limpeza, dentre outros. 

Para participar do processo de contratação, a pessoa precisa estar munida dos 

seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de quitação eleitoral; CNH 

(constando cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar válidos); certificados 

dos cursos de Transporte Coletivo e Transporte Escolar com validade; certificado de 

quitação do serviço militar (reservista), comprovante de escolaridade; comprovante 

de endereço (que conste CEP); atestado de antecedentes criminais; certidão 

estadual distribuição criminal (data recente, válido por no máximo 30 dias); 

certidão negativa de prontuário para fins de direito (DETRAN); carteira de trabalho 

ou carteira de trabalho digital em PDF completa; PIS (Cartão Cidadão/Cartão de 

PIS); certidão de nascimento ou casamento (caso de casamento, cópia do RG e CPF 

do cônjuge) no caso de divórcio, certidão de averbação); certidão de nascimento, 

carteira de vacinação (até 07 anos), RG e CPF de filhos e dependentes menores e 

no caso de guarda, trazer termo de guarda (judicial); foto 3×4 e comprovante de 

vacina contra COVID-19. 

Frota 

Para realizar o serviço com eficiência e qualidade, a nova empresa irá operar com 

50 novos e modernos ônibus, todos equipados com o que há de mais moderno no 

país. 

De acordo com a diretoria do Grupo Fênix, a frota trará mais conforto aos usuários 

e os sistemas tecnológicos tornarão o serviço mais eficiente e seguro para os 

moradores e turistas que visitam Caraguatatuba. 

Os veículos irão utilizar biocombustível (S10 e Arla 32) e serão equipados com um 

moderno sistema que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera. Os 50 

ônibus também serão equipados com ar condicionado e irão contar com internet 

grátis – por meio de conexão wi-fi, monitoramento por sistema de GPS (Global 

Positioning System), entrada USB para carregar celular e sistema de bilhetagem 

eletrônica, além de cumprir a exigência de 100% da frota com elevadores e 

acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida. 



 

 
 

Com a instalação do GPS em todos os veículos da frota, a empresa manterá o 

aplicativo CittaMobi, que dá informações precisas e em tempo real de horários e 

todos os itinerários dos ônibus que circulam na cidade. 

O novo sistema será também uma importante ferramenta de fiscalização pela 

Prefeitura de Caraguatatuba que poderá acompanhar relatórios do transporte 

coletivo em tempo real e cobrar melhorias. 

Horários, itinerários e tarifa 

Nos próximos dias, os itinerários com todos os horários das linhas da empresa em 

Caraguatatuba estarão disponíveis no site: 

http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

Cadastro – Passageiros 

A Expresso Fênix iniciará o cadastramento dos usuários de transporte coletivo a 

partir deste sábado (28). Vale ressaltar que a primeira via do cartão de Bilhete 

Eletrônico é gratuita e o cadastro poderá ser realizado pela internet no site 

http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba ou presencialmente, com 

agendamento obrigatório, no próprio site da empresa. 

Para os usuários que prefiram realizar o cadastro de forma presencial, a Expresso 

Fênix vai disponibilizar um Ponto de Cadastro no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. 

Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 

O horário de funcionamento será das 10h às 16h no sábado e domingo e de 

segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 

Vale Transporte 

As empresas compradoras de Vale Transporte poderão realizar o cadastro e a 

compra do Vale Transporte de seus colaboradores direto no site da empresa: 

http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba. 

SAC 

A empresa disponibiliza o SAC, via WhatssApp, (11) 96497-9861, para que possam 

ser encaminhadas dúvidas, sugestões e reclamações. 
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Clipping de Notícias: 27/05/2022 

Editoria: Link Vanguarda 
Veículo: TV Vanguarda 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/05/2022 

Editoria: Bom Dia Vanguarda 
Veículo: TV Vanguarda 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 28/05/2022 

Editoria: Visita na Record 
Veículo: TV Record 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 27/05/2022 

Editoria: Band Cidade 2ª Edição 
Veículo: Band Vale 

 

 
 

 
 

 


