
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Terça e Quarta-Feira, 31 de Maio e 01 de Junho de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Queda de balão na fazenda Serramar em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Em Caraguá: SAMU registrou 4.949 atendimentos neste 1º quadrimestre 

 

Caraguatatuba 

Atletas de Jiu Jitsu de Caraguá conquistam oito medalhas na Copa Vikings 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba promove ‘Dia D de Combate à Dengue’ no sábado 

 

Caraguatatuba 

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, Parque Estadual Serra do Mar 

desenvolve programação até 11 de junho em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura confirma mais de 50 estabelecimentos para o 17º Caraguá A Gosto 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguá tem 132 vagas de emprego 

 

Caraguatatuba 

Cerimônia “Barcos ao Mar” movimentou as águas em Caraguá 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

SAMU de Caraguá atendeu 73 acidentes com motociclistas em quatro meses  

 

Caraguatatuba 

Árvore derrubada por vendaval do dia 17 permanece no chão; prefeitura informa 

que demanda é grande  

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/queda-de-balao-na-fazenda-serramar-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/em-caragua-samu-registrou-4-949-atendimentos-neste-1o-quadrimestre/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/atletas-de-jiu-jitsu-de-caragua-conquistam-oito-medalhas-na-copa-vikings/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19798/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-?dia-d-de-combate-a-dengue?-no-sabado
https://radarlitoral.com.br/noticias/19799/em-comemoracao-a-semana-do-meio-ambiente-parque-estadual-serra-do-mar-desenvolve-programacao-ate-11-de-junho-em-caraguatatuba-
https://radarlitoral.com.br/noticias/19799/em-comemoracao-a-semana-do-meio-ambiente-parque-estadual-serra-do-mar-desenvolve-programacao-ate-11-de-junho-em-caraguatatuba-
https://radarlitoral.com.br/noticias/19801/prefeitura-confirma-mais-de-50-estabelecimentos-para-o-17%EF%BF%BD-caragua-a-gosto
https://www.portalr3.com.br/2022/05/pat-de-caragua-tem-132-vagas-de-emprego/
https://www.portalr3.com.br/2022/05/cerimonia-barcos-ao-mar-movimentou-as-aguas-em-caragua/
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/samu-de-caragua-atendeu-73-acidentes.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/arvore-derrubada-por-vendaval-do-dia-17.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/arvore-derrubada-por-vendaval-do-dia-17.html


 

 
 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Aguilar Junior entrega novos ônibus para a cidade 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre 200 vagas para o programa ‘Bolsa Trabalho’  

 

Caraguatatuba 

Banco de Leite Humano de Caraguatatuba ensina técnicas de ‘shantala’ para o 

bem-estar de recém-nascidos  

 

Caraguatatuba 

Inscrições presenciais e online do PEAD da Prefeitura de Caraguatatuba terminam 

nesta sexta-feira  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe em julho edição do LFA, um dos maiores eventos de MMA do 

mundo  

 

Caraguatatuba 

Final de semana é marcado pelo inicio das disputas da 3ª divisão e do Master 50 

anos em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Audiência on-line aborda Pró-Gestão, relatório de governança, investimentos e 

avaliação atuarial do CaraguaPrev  

 

Caraguatatuba 

169ª Festa de Santo Antônio mantém tradição secular em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Conselho Municipal da Condição Feminina e OAB realizam palestra sobre 

“Feminicídio e Relacionamento Abusivo”  

 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba recebe formação da Undime-SP sobre Competências 

Socioemocionais  

 

Caraguatatuba 

No Dia Mundial sem Tabaco, Caraguatatuba destaca programa ‘Mudança de 

Hábito’ do CAPS-AD  

https://www.caraguatv.com.br/2022/05/31/aguilar-junior-entrega-novos-onibus-para-a-cidade/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-abre-200-vagas-para-o-programa-bolsa-trabalho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-ensina-tecnicas-de-shantala-para-o-bem-estar-de-recem-nascidos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/banco-de-leite-humano-de-caraguatatuba-ensina-tecnicas-de-shantala-para-o-bem-estar-de-recem-nascidos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/inscricoes-presenciais-e-online-do-pead-da-prefeitura-de-caraguatatuba-terminam-nesta-sexta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/inscricoes-presenciais-e-online-do-pead-da-prefeitura-de-caraguatatuba-terminam-nesta-sexta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-em-julho-edicao-do-lfa-um-dos-maiores-eventos-de-mma-do-mundo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-em-julho-edicao-do-lfa-um-dos-maiores-eventos-de-mma-do-mundo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/final-de-semana-e-marcado-pelo-inicio-das-disputas-da-3a-divisao-e-do-master-50-anos-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/final-de-semana-e-marcado-pelo-inicio-das-disputas-da-3a-divisao-e-do-master-50-anos-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/audiencia-on-line-aborda-pro-gestao-relatorio-de-governanca-investimentos-e-avaliacao-atuarial-do-caraguaprev
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/audiencia-on-line-aborda-pro-gestao-relatorio-de-governanca-investimentos-e-avaliacao-atuarial-do-caraguaprev
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/169a-festa-de-santo-antonio-mantem-tradicao-secular-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/conselho-municipal-da-condicao-feminina-e-oab-realizam-palestra-sobre-feminicidio-e-relacionamento-abusivo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/conselho-municipal-da-condicao-feminina-e-oab-realizam-palestra-sobre-feminicidio-e-relacionamento-abusivo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/educacao-de-caraguatatuba-recebe-formacao-da-undime-sp-sobre-competencias-socioemocionais
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/educacao-de-caraguatatuba-recebe-formacao-da-undime-sp-sobre-competencias-socioemocionais
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/no-dia-mundial-sem-tabaco-caraguatatuba-destaca-programa-mudanca-de-habito-do-caps-ad
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/no-dia-mundial-sem-tabaco-caraguatatuba-destaca-programa-mudanca-de-habito-do-caps-ad


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba promove ‘Dia D de Combate à Dengue’ no próximo 

sábado  

 

Caraguatatuba 

Parque Estadual Serra do Mar em Caraguatatuba promove atividades em alusão à 

Semana do Meio Ambiente  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura confirma mais de 50 estabelecimentos para o 17º Caraguá A Gosto  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba convida população para as audiências públicas sobre 

Transporte Público Coletivo  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba entrega novos ônibus para a cidade 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre 200 vagas para o programa ‘Bolsa Trabalho’ 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe em julho edição do LFA, um dos maiores eventos de MMA do 

mundo 

 

Caraguatatuba 

169ª Festa de Santo Antônio mantém tradição secular em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba recebe formação da Undime-SP sobre Competências 

Socioemocionais 

 

Caraguatatuba 

No Dia Mundial sem Tabaco, Caraguatatuba destaca programa ‘Mudança de 

Hábito’ do CAPS-AD 

 

Caraguatatuba 

Parque Estadual Serra do Mar em Caraguatatuba promove atividades em alusão à 

Semana do Meio Ambiente 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-dia-d-de-combate-a-dengue-no-proximo-sabado
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-dia-d-de-combate-a-dengue-no-proximo-sabado
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/parque-estadual-serra-do-mar-em-caraguatatuba-promove-atividades-em-alusao-a-semana-do-meio-ambiente
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/parque-estadual-serra-do-mar-em-caraguatatuba-promove-atividades-em-alusao-a-semana-do-meio-ambiente
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-confirma-mais-de-50-estabelecimentos-para-o-17o-caragua-a-gosto
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-convida-populacao-para-as-audiencias-publicas-sobre-transporte-publico-coletivo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-convida-populacao-para-as-audiencias-publicas-sobre-transporte-publico-coletivo
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeito-de-caraguatatuba-entrega-novos-onibus-para-a-cidade/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-abre-200-vagas-para-o-programa-bolsa-trabalho/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-recebe-em-julho-edicao-do-lfa-um-dos-maiores-eventos-de-mma-do-mundo/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-recebe-em-julho-edicao-do-lfa-um-dos-maiores-eventos-de-mma-do-mundo/
https://falacaragua.com.br/2022/05/169a-festa-de-santo-antonio-mantem-tradicao-secular-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/05/educacao-de-caraguatatuba-recebe-formacao-da-undime-sp-sobre-competencias-socioemocionais/
https://falacaragua.com.br/2022/05/educacao-de-caraguatatuba-recebe-formacao-da-undime-sp-sobre-competencias-socioemocionais/
https://falacaragua.com.br/2022/05/no-dia-mundial-sem-tabaco-caraguatatuba-destaca-programa-mudanca-de-habito-do-caps-ad/
https://falacaragua.com.br/2022/05/no-dia-mundial-sem-tabaco-caraguatatuba-destaca-programa-mudanca-de-habito-do-caps-ad/
https://falacaragua.com.br/2022/05/parque-estadual-serra-do-mar-em-caraguatatuba-promove-atividades-em-alusao-a-semana-do-meio-ambiente/
https://falacaragua.com.br/2022/05/parque-estadual-serra-do-mar-em-caraguatatuba-promove-atividades-em-alusao-a-semana-do-meio-ambiente/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura confirma mais de 50 estabelecimentos para o 17º Caraguá A Gosto 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba entrega novos ônibus para a cidade 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

169ª Festa de Santo Antônio mantém tradição secular em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Parque Estadual Serra do Mar em Caraguatatuba promove atividades em alusão à 

Semana do Meio Ambiente  

 

Caraguatatuba 

Aguilar entrega novos ônibus para Caraguatatuba  

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe ‘V Festival Caraguá em Danças’ neste fim de semana 

 

Caraguatatuba 

169ª Festa de Santo Antônio mantém tradição secular em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Parque Estadual Serra do Mar em Caraguatatuba promove atividades em alusão à 

Semana do Meio Ambiente 

 

Caraguatatuba 

Aguilar Junior entrega novos ônibus para Caraguatatuba 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe ‘V Festival Caraguá em Danças’ neste fim de semana 

 

Caraguatatuba 

169ª Festa de Santo Antônio mantém tradição secular em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Parque Estadual Serra do Mar em Caraguatatuba promove atividades em alusão à 

Semana do Meio Ambiente 

 

https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-confirma-mais-de-50-estabelecimentos-para-o-17o-caragua-a-gosto/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeito-de-caraguatatuba-entrega-novos-onibus-para-a-cidade/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/31/169a-festa-de-santo-antonio-mantem-tradicao-secular-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/31/parque-estadual-serra-do-mar-em-caraguatatuba-promove-atividades-em-alusao-a-semana-do-meio-ambiente/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/31/parque-estadual-serra-do-mar-em-caraguatatuba-promove-atividades-em-alusao-a-semana-do-meio-ambiente/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/31/aguilar-entrega-novos-onibus-para-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/31/teatro-mario-covas-recebe-v-festival-caragua-em-dancas-neste-fim-de-semana/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/31/169a-festa-de-santo-antonio-mantem-tradicao-secular-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/31/parque-estadual-serra-do-mar-em-caraguatatuba-promove-atividades-em-alusao-a-semana-do-meio-ambiente/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/31/parque-estadual-serra-do-mar-em-caraguatatuba-promove-atividades-em-alusao-a-semana-do-meio-ambiente/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/31/aguilar-junior-entrega-novos-onibus-para-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/31/teatro-mario-covas-recebe-v-festival-caragua-em-dancas-neste-fim-de-semana/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/31/169a-festa-de-santo-antonio-mantem-tradicao-secular-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/31/parque-estadual-serra-do-mar-em-caraguatatuba-promove-atividades-em-alusao-a-semana-do-meio-ambiente/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/31/parque-estadual-serra-do-mar-em-caraguatatuba-promove-atividades-em-alusao-a-semana-do-meio-ambiente/


 

 
 

Caraguatatuba 

Aguilar entrega novos ônibus para Caraguatatuba 

 

Notícias das Praias 

Caraguatatuba 

Nova empresa começa a operar no transporte público de Caraguatatuba 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

“Viver Litoral” quer reunir conteúdos genuinamente caiçaras  

 

Caraguatatuba 

SAMU realiza quase 5 mil atendimentos nos quatro primeiros meses de 2022  

 

CaraguaSports 

Caraguatatuba 

Bolsa Atleta: Ilhabela passa Caraguá!!!  

 

Caraguatatuba 

Caputera de Caraguá na Copa Batista em São Sebastião  

 

Diário do Transporte 

Caraguatatuba 

Expresso Fênix apresenta 50 novos ônibus que vão operar em Caraguatatuba (SP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imprensalivre.com.br/2022/05/31/aguilar-entrega-novos-onibus-para-caraguatatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2022/06/01/nova-empresa-comeca-a-operar-no-transporte-publico-de-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/05/31/viver-litoral-quer-reunir-conteudos-genuinamente-caicaras/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/06/01/samu-reaa-quase-5-mil-atimentos-nos-quatro-primeiros-meses-de-2022/
mailto:https://caraguasports.blogspot.com/
https://caraguasports.blogspot.com/2022/05/bolsa-atleta-ilhabela-passa-caragua.html
https://caraguasports.blogspot.com/2022/05/caputera-de-caragua-na-copa-batista-em.html
https://diariodotransporte.com.br/2022/05/31/expresso-fenix-apresenta-50-novos-onibus-que-vao-operar-em-caraguatatuba-sp/


 

 
 

Clipping de Notícias: 31/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Queda de balão na fazenda Serramar em Caraguatatuba 

 

Polícia Ambiental recupera restos de balão que poderia ter causado incêndio de 

grande proporção  

Policiais do 3° Batalhão de Policiamento Ambiental deslocaram-se até bairro 

Pontal Santa Marina em Caraguatatuba, no sábado (28), para atender denúncia de 

queda de balão no interior da Fazenda Serramar. 

No local a equipe foi recebida pelo chefe da segurança da Fazenda, informando 

que pela manhã da presente data, agentes da segurança da fazenda avistaram um 

grande balão de aproximadamente 20 metros perder altitude e posteriormente cair 

no interior da fazenda, em área pastoreira, provocando a queima da vegetação de 

pasto em aproximadamente 24m². 

A queimada foi extinguida pelos próprios funcionários da fazenda Serramar, bem 

como, a recolha dos restos de material do balão até a chegada da Polícia 

Ambiental. 

Foi deixado com a equipe ambiental, os restos do balão, bem como um aparelho de 

acionamento remoto, aparentemente utilizado para o acionamento dos fogos de 

artifício acoplados a estrutura do balão. 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 31/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Em Caraguá: SAMU registrou 4.949 atendimentos neste 1º 

quadrimestre 

 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Caraguatatuba realizou no 

primeiro quadrimestre de 2022, 4.949 atendimentos, sendo que 4.568 foram da 

Unidade de Suporte Básico (USB) e 381 da Unidade de Suporte Avançado (USA). 

Em 2021, no mesmo período, foram 4.502 ocorrências. 

Dos casos clínicos, 1.987 foram de atendimentos de mal súbito, um sintoma que 

pode estar relacionado a diversas causas, desde um quadro de desidratação até 

doenças mais graves como AVC (Acidente Vascular Cerebral), infarto, arritmias 

cardíacas e aneurismas. Em seguida, foram 221 ocorrências de convulsão, 134 

emergências com gestantes e 66 casos de hipertensão. 

Os casos envolvendo acidentes somaram 887 ocorrências, sendo 660 ocasionados 

por quedas e traumas; acidentes de trânsito envolvendo vítimas foram 107, com 

moto foram 73 e bicicleta registrou 47. 

O SAMU de Caraguatatuba conta, desde sexta-feira (27), com uma nova base para 

atender a região centro-sul da cidade, localizada na UBS Golfinhos. A unidade 

atende os moradores dos bairros Jardim Britânia, Pontal Santamarina e Golfinhos, 

otimizando o tempo de resposta do socorro naquela região. 



 

 
 

O serviço no município conta com quatro ambulâncias de Unidades de Suporte 

Básico (USB), aquelas que atendem casos de menor complexidade e uma Unidade 

de Suporte Avançado (USA), para atender casos mais complexos, com bases 

descentralizadas nas regiões Sul, Norte e Centro. Em Caraguatatuba são 65 

profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e 

condutores socorristas. 

Quando acionar o SAMU? 

O SAMU é um serviço gratuito, que funciona 24 horas por dia e deve ser acionado 

pelo 192 em casos de queimaduras graves, afogamentos, choque elétrico, crises 

convulsivas, suspeita de infarto ou acidente vascular cerebral, crises hipertensivas 

e dores no peito de aparecimento súbito e outras situações consideradas de 

urgência e emergência, com risco de morte, sequela ou sofrimento intenso. É 

importante que a pessoa siga todas as orientações da equipe para que não haja 

complicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 31/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Atletas de Jiu Jitsu de Caraguá conquistam oito medalhas na Copa 

Vikings 

 

A equipe de Jiu Jitsu Urico Junior BJJ participou neste final de semana, da Copa 

Vikings na cidade de Itaquaquecetuba, interior de São Paulo. Os lutadores 

conquistaram um total de oito medalhas durante a competição. 

Ao todo foram, quatro medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze. O 

campeonato serviu de preparação para 1º Caraguá Open de Jiu Jitsu, que será 

realizado no dia 19 de junho, no Ciase Sumaré, a partir das 10h. 

O objetivo principal do evento é a confraternização, divulgação e premiação dos 

melhores atletas do Jiu-Jitsu Brasileiro (BJJ). Ele é aberto a atletas das categorias 

de Peso Galo a Pesadíssimo para as idades de Pré-Mirim a Master, das faixas 

branca à preta. 

Haverá disputas nas categorias Pré-Mirim a Master no Masculino e no Feminino, 

sem limite de número de inscritos por categoria. 



 

 
 

Também haverá disputas do Absolutos com premiações para as categorias Adulto e 

Master Masculino juntos, sem limite de peso e pelas faixas azul, roxa, marrom e 

preta. 

Saiba mais em:  

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-recebe-1o-

caragua-open-de-jiu-jitsu-em-junho/ 

Confira a classificação dos atletas de Caraguatatuba na Copa Vikings: 

– Adauto Vinícius: Campeão na categoria Adulto (faixa marrom leve) e vice-

campeão na categoria Adulto absoluto (faixa marrom); 

– Denis Damasceno: Vice-campeão na categoria Adulto (faixa preta pesadíssimo) e 

vice-campeão na categoria Adulto absoluto (faixa preta); 

– Rodrigo Moura Sales Campeão na categoria Master (faixa preta pesadíssimo) e 3º 

Lugar na categoria Master (absoluto faixa preta); 

– Rodrigo Caporal: Campeão na categoria Master (faixa preta meio pesado) e 

campeão na categoria Absoluto (master faixa preta). 
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Prefeitura de Caraguatatuba promove ‘Dia D de Combate à Dengue’ 

no sábado 

 

Devido ao aumento significativo dos casos positivos de dengue em Caraguatatuba, 

ultrapassando até o mês de maio todo o ano passado, a Prefeitura de 

Caraguatatuba realiza neste sábado (4), um mutirão de combate à dengue. 

O ‘Dia D de Combate à Dengue’ faz parte do programa ‘Minha Família Sem 

Dengue’, onde cerca de 500 pessoas, entre funcionários públicos e voluntários, 

visitarão as residências da região sul, com apoios de agentes comunitários de 

saúde e os agentes de zoonoses. 

Das 8h às 14h, estima-se que 20 mil casas sejam visitadas, com orientações para 

manter as lixeiras fechadas, colocação de areia nos pratos de vasos de plantas, 

garrafas e baldes virados de cabeça para baixo, pneus limpos e em locais cobertos, 

caixa d’água sempre fechada e se possível, colocar água sanitária nos ralos, duas 

vezes por semana. 

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

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

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

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

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

região sul que registrou taxa de 8,4%. 



 

 
 

O prefeito Aguilar Junior acredita que com esta força-tarefa, haverá mais 

conscientização da população, aumentando os cuidados em casa e evitando que 

nos períodos mais quentes, haja o aumento dos casos. 

“No calor, o período reprodutivo do mosquito fica mais curto e ele se reproduz mais 

rápido, por isso, o aumento de casos de dengue no verão. Se começarmos desde 

já, a cuidar do nosso quintal e evitar água parada, evitaremos um surto da doença 

no verão. Esta é uma ação educativa, para conscientizar a população que o 

problema é de todos nós”, destaca o prefeito. 

Serão visitados os bairros Jardim Britânia, Pontal Santamarina, Golfinhos, Morro do 

Algodão, Travessão, Barranco Alto, Perequê-Mirim, Porto Novo e Praia das 

Palmeiras. 

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

ocorrerá distribuição de panfletos, além da orientação sobre a importância da 

eliminação de criadouros do mosquito. 

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

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

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

inservíveis que sejam possíveis criadouros para posterior recolhimento da 

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

Casos 

Até o momento, a cidade registrou 113 casos positivos, ultrapassando todo ano de 

2021, com 72 casos. Caso haja suspeita de focos do mosquito em seu bairro - 

Disque Dengue, nos telefones: (12) 3887-6888 ou 156. 
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Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, Parque Estadual 

Serra do Mar desenvolve programação até 11 de junho em 

Caraguatatuba 

 

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, o Núcleo Caraguatatuba do Parque 

Estadual Serra do Mar (PESM) promove atividades educativas, sensoriais e 

expositivas a partir desta quarta-feira (1º/6) até o dia 11 de junho. A programação 

é aberta a toda a população. 

De acordo com o cronograma, já nessa quarta-feira será realizada uma trilha 

sensorial no Pomar das Nativas, às 9h, com o objetivo de explorar os cinco sentidos 

dos visitantes utilizando a própria natureza como estímulo para aguçar a percepção 

sobre o ambiente natural. No sábado e domingo (4 e 5), a população poderá 

participar da trilha temática, que também será realizada no Pomar das Nativas, das 

15h às 17h. E ainda no domingo, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Parque 

Estadual Serra do Mar faz a inauguração especial de um monumento do PESM e 

exposição de arte em cerâmica. 

As trilhas devem ser agendadas com antecedência no site 

https://caraguatatuba.ingressosparquespaulistas.com.br/home. É importante que 

a pessoa acesse e faça a inscrição na página, depois selecione a opção da trilha 

‘Rota das Aves e Pomar das Nativas’, marque o dia da atividade, local e horário. 

https://caraguatatuba.ingressosparquespaulistas.com.br/home


 

 
 

A pessoa deverá marcar também a opção da compra do ingresso, o valor fixo das 

atividades é de R$ 19 por visita, porém os estudantes, professores, diretores e 

coordenadores pedagógicos da rede pública podem solicitar a ‘meia entrada’. Após 

isso será solicitado os dos visitantes como o nome completo e a documentação. 

No primeiro dia de atividade na quarta-feira, não haverá cobrança de ingresso. 

As orientações referente a participação nas atividades também podem ser através 

do telefone para agendamentos e inscrições do Parque Estadual, que é o (12) 

3882-5999; atendimento das 8h às 17h. 

Vale ressaltar que para participar das trilhas, a direção do Parque recomenda que 

as pessoas estejam vestindo roupas confortáveis, de preferência calçados firmes 

no pé, fechados e que possam ser molhados, além de calça cumprida, blusa de 

manga longa para evitar picada de insetos. 

A Trilha do Pomar é um novo roteiro do Parque, é um percurso em uma área onde 

houve restauração ambiental e que foram retiradas palmeiras exóticas invasoras e 

plantadas diversas mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. No fim de 

semana, o local servirá como roteiro utilizado para uma trilha temática, em que as 

equipes do parque irão mostrar a importância da restauração ambiental para a 

avifauna e o papel destes polinizadores. 

O Pomar das Nativas é um percurso com cerca de 100 metros de extensão e é bem 

tranquila de fazer, inclusive para crianças e idosos. 

A programação encerra no próximo sábado, dia 11, com atividades educativas no 

Centro de Visitantes do Parque Estadual, das 9h às 16h. O evento será promovido 

em conjunto com o Núcleo São Sebastião e Geotec, de consultoria ambiental. 

Segundo o gestor do Parque Estadual em Caraguatatuba, Miguel Nema Neto, a 

proposta é aproveitar a data festiva para incentivar as visitas ao núcleo. “As 

comemorações movimentam o parque, valorizam as atividades desenvolvidas aqui 

e fortalecem a importância da preservação ao meio ambiente. Não há limite 

mínimo nem máximo de idade, todos podem participar”. 

A sede administrativa do PESM – Núcleo Caraguatatuba fica na Rua Horto 

Florestal, 1.200, Bairro Rio do Ouro, Caraguatatuba. 

Além das atividades que serão promovidas em comemoração ao Dia do Meio 

Ambiente, o Parque Estadual Serra do Mar, em Caraguatatuba, possui atividades 

para as pessoas que gostam de trilhas e contato com a natureza. 

Podem participar da Rota das Aves, Trilhas das Palmeiras, da Esmeralda, do 

Jequitibá, do Poção e Pomar das Nativas. 
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Prefeitura confirma mais de 50 estabelecimentos para o 17º Caraguá 

A Gosto 

 

A 17ª edição do Caraguá A Gostou fechou com a inscrição de 58 participantes e 

mais de 90 pratos que serão disponibilizados para os clientes no período de 1º de 

agosto a 4 de setembro. A relação de estabelecimentos credenciados para o 

concurso foi divulgada pela Secretaria de Turismo nesta terça-feira (31). 

A criação de novas categorias é uma das grandes novidades que promete agradar 

aos mais diferentes paladares. A ‘Culinária Caiçara’ trará pratos baseados na 

cozinha originária da região, incluindo pescados e vegetais. 

E tem ainda o gênero ‘Petiscos’, resultado da junção das antigas ‘Comida de 

Boteco’ e ‘Sabor de Praia’, que deixam de existir nesta edição. Ao todo, o 17º 

Caraguá A Gosto somará nove categorias, com pratos vendidos nos formatos 

presencial, delivery e drive-thru. 

Além de ser uma maneira de atrair turistas para a cidade fora da alta temporada, o 

evento tem ainda como objetivo estimular a culinária local e o aprimoramento da 

atividade no município. Os bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, entre outros 

participantes, apresentarão receitas originais e exclusivas, ou seja, elaboradas 

especialmente para a competição. 

Segundo a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, a cidade avança na 

retomada econômica e essa participação é sinal da confiança dos empresários que 



 

 
 

acreditam no potencial do evento para fomentar o turismo no município. “Ficamos 

todos muitos satisfeitos com a adesão dos comerciantes. Agora, vamos seguir 

trabalhando nas próximas etapas para que a edição seja novamente um grande 

sucesso”, destacou. 

A Prefeitura divulgará em breve um edital complementar com as regras da votação 

popular que elegerá os vencedores do concurso. As categorias que vão concorrer 

neste ano são: Carnes e Aves; Culinária Caiçara; Culinária Internacional; 

Confeitaria; Frutos do Mar; Lanches Artesanais; Pizzas; Sobremesas frias e; 

Petiscos. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo 

telefone (12) 3897-7910.  

Abaixo, os estabelecimentos devidamente credenciados: 

– Sorveteria Sergio 

– Kadu Lanches 

– Bistrô Zen 

– Guaruçá Frutos do Mar 

– Direto na Brasa 

– Restaurante Ostra & Ouriço 

– Quiosque Kiskonofre 

– Rei Burgers 

– Gamboa Pizza Bar 

– Garage Bar Steakhouse 

– Acabana Pizza Bar 

– Trick's Burguer 

– Docas Açaí 

– Skina Chicken 

– Kintal do Marquinhos 

– Atlantic Burguer 

– Nonna Peroni 

– Quiosque Baleia Branca 

– Restaurante Mar & Terra 

– Don Corleone Pizzaria 

– Quiosque Balaio Caiçara 



 

 
 

– Rock Bar 

– Embarque Bar e Restaurante 

– La Costa Café 

– Restaurante Tapera Branca 

– Café D’Ary 

– Armazém e Café Prosa e Poesia 

– Kamisama Japanese Food 

– Batatuba 

– Japa Pizza 

– Tico’s Burger 

– Alegro Sushi Pizza Bar 

– Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria 

– Chocolateria Brasileira 

– O Quintal Espaço da Família 

– Franchicken 

– Frutta Pão Bistrô 

– Terrazza Lounge Bar 

– Villa Gourmet 

– BBB Hamburgueria 

– Sorveteria Malalu 

– Quiosque da Filó 

– Restaurante Caiçara’s 

– Restaurante Golfinho 

– Restaurante Caiçara’s II 

– Officina das Pizzas 

– Nori Sushi 

– Restaurante do Jorginho 

– Santo Suco Hamburgueria & Hotdogueria 

– Dubi Café 

– Pizzaria do Canal 



 

 
 

– Zanfredo Pasta Bar e Risoteria 

– Espeticho 

– Espeticho Hamburgueria 

– Surf's Choperia e Pizzaria 

– Dago Restaurante e Pizza Bar 

– Taller Gastronomia 

– Mr. Pork's Restaurante 
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PAT de Caraguá tem 132 vagas de emprego 

 

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

segunda-feira (30) o quadro de vagas para 132 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são de 20 para Motoboy, 10 para Vendedor Externo e 

10 para Corretor de Imóveis. Também há oito vagas para Promotor de Vendas para 

pessoa com deficiência. 

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

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

Os interessados devem comparecer, das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

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

Assistente Administrativo, Atendente de Fast Food, Atendente de Pastelaria, Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção, 

Auxiliar de Manutenção Predial, Balconista, Carpinteiro, Chefe de Cozinha, 

Consultor de Vendas (Autos), Corretor de Imóveis, Costureira, Cozinheiro (a), 

Eletricista de Autos, Encanador, Encarregado de Obra, Faxineira, Funileiro, Instrutor 

Prático, Mecânico Automotivo, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico 

de Veículos Pesados (Diesel), Montador de Veículos, Motoboy, Motorista de 

Caminhão Guincho, Oficial de Manutenção, Operador de Escavadeira Hidráulica, 

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

Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Folguista, Representante Comercial 



 

 
 

(ramo alimentício), Representante de Vendas, Serralheiro, Servente de Obras, 

Sushiman, Topógrafo, Tratorista, Vendedor de Máquina de Cartão, Vendedor de 

Materiais de Construção, Vendedor Externo e Vendedor/ Consultor comercial. 
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Cerimônia “Barcos ao Mar” movimentou as águas em Caraguá 

 

O domingo (29), em Caraguatatuba, foi marcado pela 23ª cerimônia “Barcos ao 

Mar”, realizada no Entreposto de Pesca do Camaroeiro. 

A cerimônia é o pontapé inicial para a temporada de pesca do camarão, crustáceo 

que é a base do Festival do Camarão, que será feito de 15 a 24 de julho, na Praça 

da Cultura, no Centro da cidade. 

A cerimônia foi conduzida pelo padre Cláudio Rodrigues da Silva, pároco da Igreja 

Santa Terezinha, acompanhado pela Banda Municipal Carlos Gomes. 

Ao todo, mais 400 pessoas acompanharam as bênçãos à comunidade pesqueira 

para um bom ano de pesca e as procissões terrestre e marítima com as imagens 

de São Pedro Pescador e Nossa Senhora dos Navegantes, padroeiros da 

comunidade pesqueira. 

Este ano, o homenageado do ‘Barcos ao Mar’ é o pescador Luiz Antônio de Assis, 

que aproveitou a ocasião para agradecer o carinho de todos que participaram de 

sua homenagem e pedir a Deus que abençoe a pescaria, os pescadores e o 

Festival do Camarão. 

Na avaliação da presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, após dois anos sem realizar esta cerimônia, o 

sentimento é de muita emoção e gratidão por estarmos vivos neste momento de 

pura felicidade. 

“Que após essa pausa de dois anos, a pescaria seja abundante e feliz, assim como 

meu coração está. Desejo que Nossa Senhora dos Navegantes e São Pedro 

Pescador derramem suas bênçãos sobre a vida de todos”, declarou a presidente. 

A cerimônia ‘Barcos ao Mar’ foi uma realização da Prefeitura Municipal, por meio 

da Fundacc, em parceria com a Comunidade Pesqueira da Praia do Camaroeiro, 



 

 
 

por meio da Associação dos Pescadores da Praia do Camaroeiro com o apoio da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. 
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SAMU de Caraguá atendeu 73 acidentes com motociclistas em quatro 

meses 

 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Caraguatatuba realizou no 

primeiro quadrimestre de 2022, 4.949 atendimentos, sendo que 4.568 foram da 

Unidade de Suporte Básico (USB) e 381 da Unidade de Suporte Avançado (USA). 

Em 2021, no mesmo período, foram 4.502 ocorrências. 

Dos casos clínicos, 1.987 foram de atendimentos de mal súbito, um sintoma que 

pode estar relacionado a diversas causas, desde um quadro de desidratação até 

doenças mais graves como AVC (Acidente Vascular Cerebral), infarto, arritmias 

cardíacas e aneurismas. Em seguida, foram 221 ocorrências de convulsão, 134 

emergências com gestantes e 66 casos de hipertensão. 

Os casos envolvendo acidentes somaram 887 ocorrências, sendo 660 ocasionados 

por quedas e traumas; acidentes de trânsito envolvendo vítimas foram 107, com 

moto foram 73 e bicicleta registrou 47. 

O SAMU de Caraguatatuba conta, desde sexta-feira (27), com uma nova base para 

atender a região centro-sul da cidade, localizada na UBS Golfinhos. A unidade 

atende os moradores dos bairros Jardim Britânia, Pontal Santamarina e Golfinhos, 

otimizando o tempo de resposta do socorro naquela região. 

O serviço no município conta com quatro ambulâncias de Unidades de Suporte 

Básico (USB), aquelas que atendem casos de menor complexidade e uma Unidade 

de Suporte Avançado (USA), para atender casos mais complexos, com bases 



 

 
 

descentralizadas nas regiões Sul, Norte e Centro. Em Caraguatatuba são 65 

profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e 

condutores socorristas. 
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Árvore derrubada por vendaval do dia 17 permanece no chão; 

prefeitura informa que demanda é grande 

 

Uma árvore caída na calçada de uma rua da Martim de Sá, em Caraguatatuba, 

desde o dia 17 de maio vem causando muita tristeza entre os moradores do bairro. 

A árvore, cuja raiz está exposta, está aos poucos morrendo, sem que ninguém tome 

providências. 

A árvore poderia ser retirada e replantada em alguma praça da cidade, poderia ser 

até mesmo no Parcão, que fica em frente a rua onde ela está caída. O proprietário 

da casa, Raimundo Nonato, disse que acionou por várias vezes a prefeitura, mas 

até agora, por enquanto, nada foi feito. 

"Prometeram várias vezes, mas até agora, nada foi feito. Acionei a prefeitura ainda 

hoje(terça, 31). "Dá dó, ele está viva e poderia ser replantada em outro local, até 

mesmo, na praça em frente", comentou. 

Caída junto a calçada, a árvore prejudica a passagem de moradores, 

principalmente, idosos. O que mais incomoda, no entanto, é a falta de iniciativa 

para a sua retirada e replantio. Trata-se de uma árvore bela e bem cuidada, apesar 

de não ser frutífera.  



 

 
 

Trata-se de um Ficus, de aproximadamente 10 anos de existência, que sempre foi 

bem cuidada e ornamenta a rua. Trata-se de uma planta originária da Malásia. É 

uma espécie de planta da família Moraceae pertencente ao gênero Ficus. O ficus é 

uma árvore muito popular no Brasil, sendo, inclusive,  utilizada a decoração de 

ambientes internos. 

"Dá muito dó. Deixa a gente muito triste. Até agora, ninguém fez nada. Parece que 

ela está morrendo aos poucos", lamenta Rosangela Soares, que passa diariamente 

pelo local em direção ao seu trabalho.   

Prefeitura 

Acionamos a assessoria de Imprensa da Prefeitura, para saber se o proprietário da 

casa acionou as secretarias competentes e, se isso foi feito, qual seria a causa de 

tanta demora para a retirada e replantio do Ficus.  Recentemente, logo após o 

vendaval a prefeitura fez manutenção no Parcão e em várias ruas do bairro. Alias, 

um trabalho rotineiramente bem executado. 

A árvore foi ao chão no dia 17 de maio devido as fortes rajadas de ventos que 

ultrapassaram 75 kms/h e atingiram a região. Segundo especialistas, os fortes 

ventos foram provocados por um ciclone com força de furacão. O vendaval foi 

causado pelo ciclone subtropical Yakecan ( que significa " o som do céu" em tupi-

guarani) e provocou muitas quedas de árvore em toda a região.   

A prefeitura informou que, de acordo com a Defesa Civil foram registradas mais de 

50 ocorrências de quedas de árvores por conta do último vendaval. Este caso em 

específico já foi registrado pelo Canal 156, mas a demanda de retirada de árvores 

continua alta. E para atender a todas as ocorrências, a Secretaria de Serviços 

Públicos segue uma programação, priorizando os pedidos emergenciais. Nos 

próximos dias irá atender ao pedido solicitado. 

Em relação ao plantio, o morador pode solicitar o serviço por meio do Canal 156. A 

Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca poderá realizar a entrega de uma 

muda nativa para ser replantada assim que houver a retirada da árvore. 
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Aguilar Junior entrega novos ônibus para a cidade 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhou nesta terça-feira (31/5) a 

apresentação da frota de ônibus da empresa de transporte coletivo Expresso Fênix, 

que, a partir de amanhã, passa a operar no município. 

São 50 veículos novos equipados com ar condicionado, GPS e Wi-fi que vão ser 

utilizados pelos usuários de Norte a Sul. Cinco deles são reserva e 45 estarão nas 

ruas conforme determina o contrato. 

A vistoria foi acompanhada por vereadores da Câmara que tiveram a oportunidade 

de entender o processo que permitiu à Prefeitura encerrar o contrato com a 

empresa anterior. Um represente do Sindicato dos Motoristas também esteve 

presente. 

“Essa visita é importante para vocês conhecerem os novos veículos e a população 

entender que os percalços deixados pela empresa anterior ficaram para trás”, disse 

Aguilar Junior. 

Antes de conhecerem a frota apresentada no Mirante do Camaroeiro, o pastor 

Edivaldo Silveira da Cruz e o padre Cláudio Rodrigues da Silva deram as bênçãos 

para a entrada em operação dos ônibus. 

A empresa passa a operar nesta madrugada na cidade. 
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Caraguatatuba abre 200 vagas para o programa ‘Bolsa Trabalho’ 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba está com inscrições abertas até o dia 17 de junho 

para o programa ‘Bolsa Trabalho’, ofertado pelo Governo do Estado de São Paulo. O 

projeto garante para o município bolsas no valor de R$ 540, durante cinco meses, 

para pessoas desempregadas. Estão disponíveis 200 vagas. 

O objetivo é proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda aos cidadãos 

em situação de vulnerabilidade social, moradores de Caraguatatuba. Também 

oferece cursos de qualificação virtual, seguro de acidentes e atividades de trabalho 

em órgãos públicos por quatro horas, durante cinco dias da semana. 

Para participar é necessário ter mais de 18 anos de idade, estar desempregado, 

ser morador de Caraguatatuba há mais de dois anos e ter uma renda per capita 

menor do que meio salário mínimo (R$ 606). 

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site 



 

 
 

https://tinyurl.com/4bjhf6ym, com RG, CPF, Carteira de Trabalho e Comprovante 

de Endereço. A convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial e no 

site da Prefeitura de Caraguatatuba. 

Quem tiver dificuldade em fazer a inscrição on-line, pode procurar o Centro de 

Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) ou o Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT), que a equipe dará todo suporte. O atendimento será feito em 

dias úteis da Prefeitura de Caraguatatuba, das 8h às 14h. 

Serviço 

Inscrições on-line até o dia 17 de junho: https://tinyurl.com/4bjhf6ym 

Inscrições presencial de segunda a sexta-feira, exceto feriados: 

CATE – Avenida José Herculano, 7.495 – Travessão (Subprefeitura Sul), telefone 

(12) 3882-6170. 

PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré, telefone (12) 3882-5211. 
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Banco de Leite Humano de Caraguatatuba ensina técnicas de 

‘shantala’ para o bem-estar de recém-nascidos 

 

O Banco de Leite Humano (BLH) do Centro de Atendimento Materno Infantil (Ceami) 

de Caraguatatuba realiza toda sexta-feira, às 16h, grupo de pais para ensinar a 

técnica da ‘shantala’, uma massagem indiana que proporciona relaxamento e 

diversas melhorias para o bebê, além de estreitar os laços entre pais e filhos. 

A ‘shantala’ fortalece o sistema imunitário do bebê; desenvolve o emocional, 

principalmente o reforço do vínculo e da segurança através do toque da pele; 

tonifica os músculos e articulações; melhora o sistema digestivo e respiratório do 

bebê; promove um sono tranquilo; ajuda a acalmar cólica e prisão de ventre; ativa a 



 

 
 

circulação sanguínea e estimula o sistema gastrointestinal e cardiovascular da 

criança. 

O grupo educativo para pais é aberto e qualquer criança a partir do primeiro mês de 

vida pode participar. Os interessados devem entrar em contato com o Ceami por 

telefone, ou presencialmente, para obter mais informações. 

O BLH/Ceami está localizado no prédio do Centro de Referência da Saúde da 

Mulher (Pró-Mulher), na Avenida Dr. Arthur Costa Filho, 2.135, no Sumaré. Telefone 

de contato: (12) 3897-3510. 
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Inscrições presenciais e online do PEAD da Prefeitura de 

Caraguatatuba terminam nesta sexta-feira 

 

As inscrições presenciais descentralizadas do processo seletivo para a formação de 

cadastro de reserva do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) da 

Prefeitura de Caraguatatuba continuam até sexta-feira (3/6), das 9h às 15h, no 

Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), no Travessão; na Regional 

Centro, no Jardim Aruan; e na Regional Norte, no Massaguaçu. As inscrições online 

para o mesmo processo seletivo do PEAD encerram nesta sexta-feira, às 17h, no 

aplicativo Caraguatatuba 156 (disponível para download na loja do celular – 

Android ou IOS) ou no site https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

O CATE (atrás da antiga Subprefeitura do Porto Novo/ Regional Sul) fica na Avenida 

José Herculano, 7.495, no Travessão. A Regional Centro (Secretaria de Serviços 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

Públicos/ Sesp) está localizada na Rua Rotary, 366, no Jardim Aruan. O endereço 

da Regional Norte é Rua Mário Hermes Trigo, 4, no Massaguaçu. 

É necessário levar um documento de identidade com foto (RG ou CNH), preencher o 

formulário e optar pela vaga de Beneficiário Oficial de Serviços Leves ou de 

Serviços Pesados.  No momento da inscrição via internet, o candidato também 

escolhe se exercerá uma das duas atividades. 

O PEAD oferece 350 vagas que são ocupadas de acordo com a necessidade da 

Administração Pública, em substituição aos integrantes que concluíram o prazo 

legal de permanência no programa e disponibilidade orçamentária. A classificação 

envolve dois critérios: o maior número de filhos com até 15 anos e a idade dos 

candidatos, priorizando os mais velhos. 

Pelo Decreto nº 1.200/2020 e sob a coordenação da Secretaria de Serviços 

Públicos, o beneficiário de oficial de serviços leves fará a varrição manual de vias 

públicas, ciclovias e praças; limpeza manual de praias; recolhimento dos resíduos 

de capina e roçada; manutenção e zeladoria de próprios públicos e outras 

atividades afins. Ainda conforme o decreto, o beneficiário oficial de serviços 

pesados executará capina e roçada manual, desobstrução de boca de lobo, roçada 

mecanizada, limpeza de vala, poda de árvores, assentamento e retirada de 

bloquetes, operação tapa-buracos, assentamento de tubos em valas, carga e 

descarga de diversos, entre outras atividades afins. 

Requisitos  

Para aderir ao PEAD, o candidato precisa ser maior de 17 anos; estar 

desempregado ou sem oportunidade de trabalho e não ser beneficiário do seguro-

desemprego, da Previdência Social pública ou privada, ou de qualquer outro 

programa municipal de apoio financeiro; possuir inscrição no Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba; aceitar os termos do PEAD, no momento 

da assinatura do termo de adesão; residir no município (comprovação após a 

convocação da apresentação de comprovante de endereço); não ter participado do 

Programa Estadual da Frente de Trabalho, com oferta de qualificação profissional 

durante o período instituído pela Lei Municipal nº 2.082/2013; e não ter 

participado do Programa Municipal da Frente de Trabalho nos exercícios anteriores, 

com oferta de qualificação profissional durante o período instituído pela Lei 

Municipal nº 1.758/2009. 

Quem participa do PEAD recebe o auxílio-desemprego, no valor mensal de um 

salário mínimo nacional (R$ 1.212); auxílio-alimentação no valor correspondente a 

1/3 do salário mínimo nacional vigente (R$ 404); e seguro contra acidentes 

pessoais, a ser contratado pela municipalidade. 



 

 
 

A jornada é de 40 horas semanais, incluindo a realização de atividades e cursos 

profissionalizantes de, no mínimo, quatro horas por semana, para que o 

colaborador esteja apto a entrar no mercado de trabalho ao final do contrato. 

O período de duração do participante dentro do programa é de seis meses, que 

podem ser prorrogados três vezes por seis meses, até completar o limite máximo 

de dois anos. 

Mais informações pelo telefone (12) 3885-4550 ou e-mail 

servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br. O edital de Chamamento Para Inscrição 

no PEAD está disponível na Edição 792 do Diário Oficial Eletrônico do Município do 

dia 12 de maio. 

Inscrições para o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) da 

Prefeitura de Caraguatatuba 

Presenciais  

Período: até 3 de junho (sexta-feira) 

Horário: 9h às 15h 

Locais 

Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE, atrás da antiga 

Subprefeitura do Porto Novo/Regional Sul): Av. José Herculano, 7.495 – Travessão/ 

Tel. (12) 3882-6170 

Regional Centro (Secretaria de Serviços Públicos/Sesp): Rua Rotary, 366 – Jardim 

Aruan/Tel. (12) 3885-4550 

Regional Norte (Massaguaçu): Rua Mário Hermes Trigo, 04 – Massaguaçu/ Tel. 

(12) 3884-4146 

Online 

Período: até às 17h do dia 3 de junho 

Na internet: Aplicativo Caraguatatuba 156 (Loja do Android e IOS) e 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/ 

Informações: (12) 3885-4550 ou e-mail servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br 
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Caraguatatuba recebe em julho edição do LFA, um dos maiores 

eventos de MMA do mundo 

 

Caraguatatuba recebe no dia 15 de julho a edição 136 do LFA (Legacy fighting 

Alliance). O evento já contou com diversas edições pelo Brasil e mundo, e agora 

terá suas emoções no maior município do Litoral Norte de São Paulo. 

O LFA 136 será realizado na região norte do município. Ingressos, valores e card 

oficial do evento ainda serão divulgados pela própria organização do LFA. 

A edição do evento foi confirmada após reunião entre o prefeito de Caraguatatuba, 

Aguilar Junior, o lutador e organizador, Rafael Feijão e o secretário de Esportes e 

Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo Ormindo. 



 

 
 

O LFA é um dos principais torneios de MMA do mundo, e já revelou diversos nomes 

que hoje disputam lutas e cinturões no UFC. Ryan Spann, Brandon Moreno, Markus 

Maluko, Ian Heinisch, Eryk Anders e Ricky Simon já foram campeões do LFA. 
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Final de semana é marcado pelo inicio das disputas da 3ª divisão e do 

Master 50 anos em Caraguatatuba 

 

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

inicia neste final de semana, as disputas da 3ª divisão do Campeonato de Futebol 

Amador e do Master 50 anos. 

Os campeonatos iniciam já no sábado (4), com quatro jogos do Campeonato 

Master 50 anos. No Campo do Fortaleza, no bairro do Travessão, pelo Grupo A da 

competição, a partir das 13h, o Casa Branca enfrenta o EC Estrela do Morro. Na 

sequência, será a vez de Juventos EC e Bom Prato FC, também pelo Grupo A. 



 

 
 

Já no Campo do Estrela do Morro, no bairro Morro do Algodão, dessa vez pelo 

Grupo C, no mesmo horário, CA Fortaleza e AA Flamengo estreiam, seguidos de RFC 

e Real Master. 

Nesta edição, o Campeonato de Futebol Master 50 anos será em homenagem ao 

Marcos Antonio Pereira, o ‘Dinorão’, que faleceu em 2021. O futebolista era caiçara 

e morava no bairro Massaguaçu, e com um coração enorme, amava o futebol, 

principalmente o XX de Novembro de Caraguatatuba e o Palmeiras. Dinorão iniciou 

sua trajetória no Futebol Amador de Caraguatatuba jogando pelo Esporte Clube do 

Massaguaçu, onde era lateral esquerdo e capitão do time, chegando a ser bi-

campeão nos anos de 1985 e 1986. 

Devido ao seu destaque, Dinorão foi contratado pelo XV de Novembro de 

Caraguatatuba, tornando-se atleta profissional e jogando por quatro anos. O 

futebolista encerrou sua trajetória no futebol amador sendo campeão no veterano 

pelo Esporte Clube Fluminense. 

A família Pereira e Soares, de Dinorão, agradeceu a Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio do prefeito Aguilar Junior e secretário de Esportes Edvaldo Ormindo, pela 

homenagem. 

3ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador 

No domingo (5), mais cinco partidas serão disputadas, agora válidas pela 3ª 

Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Caraguatatuba. 

No Campo do Galo de Ouro, no Tinga, EA Tarumã e Ipiranga FC se enfrentam pelo 

Grupo A as 13h. Na sequência, as equipes Saramandaia EC e Bom Prato FC entram 

em campo pelo Grupo B. 

Encerrando a rodada, também a partir das 13h, no Campo do Barranco Alto, 

Amigos x EC 20 de Abril e EC Travessão x Pedrinho na sequência, realizam os jogos 

do Grupo C. Brasileirinho EC e Bola de Neve, pelo Grupo B, entram em campo para 

a última partida do dia. 

Confira a tabela do final de semana: 

Campeonato Master 50 anos  

Data: 4 de junho (sábado) 

Campo do Fortaleza – Travessão (a partir das 13h) 

Jogo 1 (Grupo A): Casa Branca x EC Estrela do Morro 

Jogo 2 (Grupo A): Juventos EC x Bom Prato FC 

Campo do Estrela do Morro – Morro do Algodão (a partir das 13h) 

Jogo 1 (Grupo C): CA Fortaleza x AA Flamengo 

Jogo 2 (Grupo C): RFC x Real Master 



 

 
 

3ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador 

Data: 5 de junho (domingo) 

Campo do Galo de Ouro – Tinga (a partir das 13h) 

Jogo 1 (Grupo A): AE Tarumã x Ipiranga FC 

Jogo 2 (Grupo B): Saramandaia EC x Bom Prato FC 

Campo do Barranco Alto (a partir das 13h) 

Jogo 1 (Grupo C): Amigos x EC 20 de Abril 

Jogo 2 (Grupo C): EC Travessão x Pedrinho FC 

Jogo 3 (Grupo B): Brasileirinho EC x Bola de Neve 
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Audiência on-line aborda Pró-Gestão, relatório de governança, 

investimentos e avaliação atuarial do CaraguaPrev 

 

O Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba (CaraguaPrev) promoveu 

uma audiência pública on-line na última sexta-feira (27/5), que tratou da 

manutenção da certificação do CaraguaPrev no programa Pró-Gestão – RPPS 

(Regime Próprio de Previdência Social) Secretaria Especial de Previdência (SPREV) 

do Ministério do Trabalho e Previdência, Relatório de Governança Corporativa 

2021, resultado da Política de Investimentos e do Relatório de Avaliação Atuarial. 

Em junho de 2021, o CaraguaPrev conquistou a certificação Pró-Gestão RPPS 

(Regime Próprio de Previdência Social) Nível I da Secretaria Especial de Previdência 

e Trabalho (SEPRT) do Ministério da Economia. O Instituto de Certificação de 

Qualidade (ICQ) Brasil atestou que o CaraguaPrev atingiu 98% (mínimo era 70%) 



 

 
 

das ações nas dimensões Controles Internos, Governança Corporativa e Educação 

Previdenciária. 

O presidente do CaraguaPrev, Pedro Ivo de Sousa Tau, disse que o Pró-Gestão 

RPPS visa o reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos institutos 

de previdência “A certificação garante aos RPPSs a redução de custos e do 

retrabalho; transparência e facilidade de acesso à informação; padronização e o 

reconhecimento no mercado de atuação”, destacou. 

De acordo com consultor jurídico da ABCPrev Gestão e Formação Previdenciária, 

Diogo Rodrigues, existem cerca de 2.100 RPPSs no Brasil que administram mais de 

10 milhões de segurados. “O CaraguaPrev já alcançou a certificação do Pró-Gestão 

em 2021, mas é importante que esse aperfeiçoamento seja contínuo. É necessário 

que o CaraguaPrev renove essa certificação aperfeiçoando o controle, a 

capacitação e com a implantação de novas rotinas e procedimentos com o tempo”, 

conclui. 

A Política de Investimentos tem como pano de fundo o conceito de equilíbrio e 

perenidade dos planos de benefícios. É um dos processos estratégicos do instituto, 

pois a adequada administração dos ativos com base em parâmetros de 

rentabilidade visa à manutenção do equilíbrio financeiro, atuarial e os limites de 

diversificação de aplicação dos recursos e concentração da verba, previstas na 

Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 3.922/2010. 

O relatório de Governança Corporativa é uma forma de prestação de contas à 

sociedade, e reforça o compromisso do CaraguaPrev com seus segurados e a 

população em geral. A governança corporativa diz respeito ao conjunto de 

processos, políticas e normas aplicadas a uma organização com o objetivo de 

consolidar boas práticas de gestão e garantir a proteção dos interesses de todos 

aqueles que se relacionam com o instituto, interna e externamente, aumentando a 

confiança de seus investidores e apoiadores. Alguns princípios fundamentais 

ligados à governança corporativa são a transparência, equidade, prestação de 

contas (accountability) e responsabilidade. 

A avaliação atuarial é o estudo técnico desenvolvido com base nas características 

biométricas (probabilidade de vida, morte e invalidez), demográficas e econômicas 

da população analisada, com o objetivo principal de estabelecer os recursos 

necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios dos segurados. 

No momento, o instituto gerencia 758 aposentadorias e pensões por morte. O 

CaraguaPrev é o responsável pelo futuro previdenciário de aproximadamente 4.092 

servidores efetivos da Prefeitura de Caraguatatuba, Câmara Municipal, Fundação 

Cultural e Educacional de Caraguatatuba (Fundacc) e do próprio instituto. 

O CaraguaPrev fica na Avenida Prestes Maia, 302, no Centro. O atendimento 

presencial ao público é das 9h às 16h30, nos dias úteis. Mais informações pelo 



 

 
 

telefone (12) 3883-3252, WhatsApp (12) 3883-3480 ou e-mail 

caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br. 
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169ª Festa de Santo Antônio mantém tradição secular em 

Caraguatatuba 

 

No último domingo (29), a programação religiosa da 169ª Festa de Santo Antônio 

reuniu dezenas de fiéis para a cerimônia de levantamento do mastro no Santuário 

Diocesano de Santo Antônio de Caraguatatuba. A manifestação cultural marca o 

início da festa litúrgica em celebração ao padroeiro da cidade. 

A solenidade antecede a trezena litúrgica, que começa nesta terça-feira (31) e 

segue até o dia 12 de junho, às 19h30, de segunda a sábado e às 20h aos 

domingos. Com o tema “É viva a palavra quando são as obras que falam”, a 

festividade contará também com outras atrações já tradicionais. 



 

 
 

Já no próximo domingo (5/6), os devotos participam de caminhada penitencial ao 

Morro Santo Antônio, com saída da Igreja Matriz, às 8h, e Missa Campal no Morro, 

às 10h. Ao término, a imagem peregrina deverá retornar à igreja após abençoar a 

cidade do alto, em sobrevoo de parapente. 

No Dia de Santo Antônio, 13 de junho, as comemorações iniciam às 8h, com missa 

pelo 3º Aniversário do Santuário, seguida da benção dos pães e do bolo de Santo 

Antônio, o “santo casamenteiro”. Haverá, ainda, o casamento comunitário e o 

esperado corte do bolo, às 11h. A agenda encerra às 18h com nova missa e 

procissão. 

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

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

com a organização interna do Santuário Diocesano de Santo Antônio. 

Festa Social 

No período de 3 a 26 de junho, de sexta a domingo e feriados, a partir das 20h, 

fiéis poderão saborear o tradicional bolinho caipira, caldos quentes, quirerinha, 

entre outras opções gastronômicas, na praça de alimentação da festa. Além disso, 

o público poderá concorrer a diversos prêmios, como eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, três motocicletas e dinheiro entre R$ 1 mil e R$ 5 mil. Mais 

informações pelo telefone (12) 3881-1422. 

Corpus Christi  

No dia 16 de junho, a comunidade católica começa enfeitar as ruas no entorno da 

Praça Cândido Mota, às 6h, para a missa e procissão de Corpus Christi, a partir das 

17h. As imagens reproduzidas representam símbolos bíblicos, desenhados e 

decorados manualmente, utilizando materiais como serragem, pó de café, 

tampinhas de garrafa, flores e outros. 

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio 

Trezena Litúrgica (31 de maio a 12 de junho) 

Caminhada Penitencial (5 de junho) 

8h: Concentração no Santuário Diocesano de Santo Antônio 

10h: Missa Campal no Morro Santo Antônio 

Dia do Padroeiro (13 de junho) 

Santuário Diocesano de Santo Antônio 

8h: Missa, Benção dos Pães e do bolo de Santo Antônio 

11h: Casamento Comunitário 

18h: Missa e Procissão 



 

 
 

Corpus Christi (16 de junho) 

6h: Confecção dos tapetes decorados 

17h: Missa e Procissão 

Festa Social e ‘Show de Prêmios’ (3 a 26 de junho) 

Sexta a domingo e feriados – a partir das 20h 
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Conselho Municipal da Condição Feminina e OAB realizam palestra 

sobre “Feminicídio e Relacionamento Abusivo” 

 

Caraguatatuba realiza na próxima quinta-feira (9/6) o evento ‘Vozes Silenciadas’, 

promovido pelo Conselho Municipal da Condição Feminina em parceria com a 

Comissão de Defesa da Mulher da OAB e o grupo Pérolas Caiçara, ambos da 

cidade. O encontro será realizado das 19h às 21h30, no Auditório da Associação 

Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACEC). 

Na ocasião, serão colocados em pauta temas atuais voltados à promoção de 

políticas públicas destinadas a mulheres, tais como “Feminicídio e Relacionamento 

Abusivo”. 



 

 
 

A assembleia será mediada pela professora Ana Julião e contará ainda com as 

participações da jornalista Priscila Siqueira, da advogada e presidente da Comissão 

de Defesa da Mulher da 65º Subseção da OAB Caraguatatuba, Cláudia Gamberine 

Marcondes, e a psicóloga do Pró-Mullher, Jaquelina Teixeira da Silva. 

Além da participação dos profissionais da área, haverá também apresentações 

musicais com Tainã Terra; Miriam Mendes e o grupo teatral Ecoa. 

Para participar do evento, o interessado deve realizar sua inscrição no site oficial: 

https://doity.com.br/vozes-silenciadas. 

O Conselho Municipal da Condição Feminina solicita aos inscritos a doação de um 

litro de leite que deverá ser entregue na noite do evento, cujo destino será para o 

lar Vila Vicentina de Caraguatatuba. 

Serviço  

Evento Vozes Silenciadas 

Endereço: ACEC Caraguatatuba, Avenida Engenheiro João Fonseca, 19 

Quando: 9 de junho 

Horário: 19h às 21h30 

Inscrições: https://doity.com.br/vozes-silenciadas 

Informações: https://doity.com.br/vozes-silenciadas/contato#contato 
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Educação de Caraguatatuba recebe formação da Undime-SP sobre 

Competências Socioemocionais 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Educação, recebeu na 

manhã desta terça-feira (31) um evento da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação do Estado de São Paulo (Undime-SP) em parceria com a 

Saber Soluções Educacionais. 

Realizado no Salão Monteiro Lobato, sede da Educação de Caraguatatuba, o 

palestrante Alessandro Lombardi Crisostomo foi o facilitador da formação 

‘Competências Socioemocionais pós-pandemia’, destinada aos gestores municipais 

e suas equipes. 



 

 
 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, em nome do prefeito Aguilar Junior, foi a 

anfitriã do encontro, recepcionando os representantes municipais e convidados. 

“Agradeço à Undime-SP e a Parceira Saber Soluções Educacionais que nos 

proporcionaram esta Formação, onde os dirigentes e demais profissionais puderam 

enriquecer seus conhecimentos e receber orientações para organizar a sua 

estrutura e o desenvolvimento profissional, além de assegurar um desempenho de 

qualidade no cotidiano de seus municípios”, disse. 

Através da secretaria de Educação, Caraguatatuba é atuante na Undime sempre 

em busca de desenvolver políticas educacionais direcionadas proporcionando 

melhores condições para alcançar as metas e os índices da educação do 

município. 
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No Dia Mundial sem Tabaco, Caraguatatuba destaca programa 

‘Mudança de Hábito’ do CAPS-AD 

 

Dia 31 de maio é lembrado como Dia Mundial sem Tabaco, criado em 1987 pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para alertar sobre as doenças e mortes que 

podem ser evitadas relacionadas ao tabagismo. A Prefeitura de Caraguatatuba 

possui o programa ‘Mudança de Hábito’, ofertado pelo Centro de Atenção 

Psicossocial (Caps) – Álcool e Drogas (AD), no bairro Perequê-Mirim. 

O programa conta com um total de 14 encontros, onde são observados os casos 

necessários de atendimento médico e introdução de medicamentos específicos ao 

tratamento antitabaco para amenizar os sintomas da crise de abstinência. 



 

 
 

O enfermeiro e coordenador do espaço, Robson Baldasso, conta que o primeiro 

mês de tratamento é realizado de forma intensiva com encontros semanais, tendo 

como referência o conteúdo da apostila encaminhada pelo Ministério da Saúde. 

“Do segundo ao sexto mês de tratamento, os encontros são quinzenais e ocorrem 

de forma mais livre e espontânea, com estratégias para driblar os sintomas de 

abstinência, além de monitorar os avanços e retrocessos do grupo e estimular a 

perseverança”, explica o coordenador. 

Ao parar de fumar os benefícios à saúde são quase imediatos. Após 20 minutos, a 

pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após duas horas, não há mais 

nicotina circulando no sangue. Após oito horas, o nível de oxigênio no sangue 

normaliza. De 12 a 24 horas depois, os pulmões já funcionam melhor. Após dois 

dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta melhor a comida. 

Depois de três semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora. 

Um ano sem tabaco, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido pela 

metade e após 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que 

nunca fumaram. 

Para participar do programa ‘Mudança de Hábito’, os interessados devem procurar 

o Caps-Ad, na Rua José Geraldo da Silva Filho, 297, Perequê-Mirim, e agendar uma 

consulta com o técnico de referência. 

Pensando em ampliar o atendimento, o Ministério da Saúde estuda a possibilidade 

de descentralizar o programa para ser desenvolvido nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs) para que mais pessoas possam ser assistidas pelo município. 

Caps-Ad 

Foi inaugurado em 2019, no Perequê-Mirim, para atender pessoas com sofrimento 

ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas. Destaca-se pelo trabalho especializado nesse grave problema humano e 

social, com estrutura e equipes próprias focadas nas questões de saúde 

relacionadas à dependência química. Atualmente, conta 251 pacientes ativos. 
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Prefeitura de Caraguatatuba promove ‘Dia D de Combate à Dengue’ 

no próximo sábado 

 

Devido ao aumento significativo dos casos positivos de dengue em Caraguatatuba, 

ultrapassando até o mês de maio todo o ano passado, a Prefeitura de 

Caraguatatuba realiza no próximo sábado (4), um mutirão de combate à dengue. 

O ‘Dia D de Combate à Dengue’ faz parte do programa ‘Minha Família Sem 

Dengue’, onde cerca de 500 pessoas, entre funcionários públicos e voluntários, 

visitarão as residências da região sul, com apoios de agentes comunitários de 

saúde e os agentes de zoonoses. 

Das 8h às 14h, estima-se que 20 mil casas sejam visitadas, com orientações para 

manter as lixeiras fechadas, colocação de areia nos pratos de vasos de plantas, 



 

 
 

garrafas e baldes virados de cabeça para baixo, pneus limpos e em locais cobertos, 

caixa d’água sempre fechada e se possível, colocar água sanitária nos ralos, duas 

vezes por semana. 

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

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

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

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

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

região sul que registrou taxa de 8,4%. 

O prefeito Aguilar Junior acredita que com esta força-tarefa, haverá mais 

conscientização da população, aumentando os cuidados em casa e evitando que 

nos períodos mais quentes, haja o aumento dos casos. 

“No calor, o período reprodutivo do mosquito fica mais curto e ele se reproduz mais 

rápido, por isso, o aumento de casos de dengue no verão. Se começarmos desde 

já, a cuidar do nosso quintal e evitar água parada, evitaremos um surto da doença 

no verão. Esta é uma ação educativa, para conscientizar a população que o 

problema é de todos nós”, destaca o prefeito. 

Serão visitados os bairros Jardim Britânia, Pontal Santamarina, Golfinhos, Morro do 

Algodão, Travessão, Barranco Alto, Perequê-Mirim, Porto Novo e Praia das 

Palmeiras. 

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

ocorrerá distribuição de panfletos, além da orientação sobre a importância da 

eliminação de criadouros do mosquito. 

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

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

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

inservíveis que sejam possíveis criadouros para posterior recolhimento da 

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

Casos  

Até o momento, a cidade registrou 113 casos positivos, ultrapassando todo ano de 

2021, com 72 casos. Caso haja suspeita de focos do mosquito em seu bairro – 

Disque Dengue, nos telefones: (12) 3887-6888 ou 156. 
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Parque Estadual Serra do Mar em Caraguatatuba promove atividades 

em alusão à Semana do Meio Ambiente 

 

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, o Núcleo Caraguatatuba do Parque 

Estadual Serra do Mar (PESM) irá promover atividades educativas, sensoriais e 

expositivas a partir desta quarta-feira (1º/6) até o dia 11 de junho. A programação 

será aberta a toda a população. 

De acordo com o cronograma, já nessa quarta-feira será realizada uma trilha 

sensorial no Pomar das Nativas, às 9h, com o objetivo de explorar os cinco sentidos 

dos visitantes utilizando a própria natureza como estímulo para aguçar a percepção 

sobre o ambiente natural. No sábado e domingo (4 e 5), a população poderá 

participar da trilha temática, que também serão realizadas no Pomar das Nativas, 



 

 
 

das 15h às 17h. E ainda no domingo, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Parque 

Estadual Serra do Mar vai realizar a inauguração especial de um monumento do 

PESM e exposição de arte em cerâmica. 

As trilhas devem ser agendadas com antecedência no site 

https://caraguatatuba.ingressosparquespaulistas.com.br/home. É importante que 

a pessoa acesse e faça a inscrição na página, depois selecione a opção da trilha 

‘Rota das Aves e Pomar das Nativas’, marque o dia da atividade, local e horário. 

A pessoa deverá marcar também a opção da compra do ingresso, o valor fixo das 

atividades é de R$ 19 por visita, porém os estudantes, professores, diretores e 

coordenadores pedagógicos da rede pública podem solicitar a ‘meia entrada’. Após 

isso será solicitado os dos visitantes como o nome completo e a documentação. 

No primeiro dia de atividade na quarta-feira (1º/6), o valor do ingresso será isento. 

As orientações referente a participação nas atividades também podem ser através 

do telefone para agendamentos e inscrições do Parque Estadual, que é o (12) 

3882-5999; atendimento das 8h às 17h. 

Vale ressaltar que para participar das trilhas, a direção do Parque recomenda que 

as pessoas estejam vestindo roupas confortáveis, de preferência calçados firmes 

no pé, fechados e que possam ser molhados, além de calça cumprida, blusa de 

manga longa para evitar picada de insetos. 

A Trilha do Pomar é um novo roteiro do Parque, é um percurso em uma área onde 

houve restauração ambiental e que foram retiradas palmeiras exóticas invasoras e 

plantadas diversas mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. No fim de 

semana, o local servirá como roteiro utilizado para uma trilha temática, em que as 

equipes do parque irão mostrar a importância da restauração ambiental para a 

avifauna e o papel destes polinizadores. 

O Pomar das Nativas é um percurso com cerca de 100 metros de extensão e é bem 

tranquila de fazer, inclusive para crianças e idosos. 

A programação encerra no próximo sábado, dia 11, com atividades educativas no 

Centro de Visitantes do Parque Estadual, das 9h às 16h. O evento será promovido 

em conjunto com o Núcleo São Sebastião e Geotec, de consultoria ambiental. 

Segundo o gestor do Parque Estadual em Caraguatatuba, Miguel Nema Neto, a 

proposta é aproveitar a data festiva para incentivar as visitas ao núcleo. “As 

comemorações movimentam o parque, valorizam as atividades desenvolvidas aqui 

e fortalecem a importância da preservação ao meio ambiente. Não há limite 

mínimo nem máximo de idade, todos podem participar”. 

A sede administrativa do PESM – Núcleo Caraguatatuba fica na Rua Horto 

Florestal, 1.200, Bairro Rio do Ouro, Caraguatatuba. 



 

 
 

Além das atividades que serão promovidas em comemoração ao Dia do Meio 

Ambiente, o Parque Estadual Serra do Mar, em Caraguatatuba, possui atividades 

para as pessoas que gostam de trilhas e contato com a natureza. 

Podem participar da Rota das Aves, Trilhas das Palmeiras, da Esmeralda, do 

Jequitibá, do Poção e Pomar das Nativas. 
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Prefeitura confirma mais de 50 estabelecimentos para o 17º Caraguá 

A Gosto 

 

A 17ª edição do Caraguá A Gostou fechou com a inscrição de 58 participantes e 

mais de 90 pratos que serão disponibilizados para os clientes no período de 1º de 

agosto a 4 de setembro. A relação de estabelecimentos credenciados para o 

concurso foi divulgada pela Secretaria de Turismo nesta terça-feira (31). 

Considerado o maior festival gastronômico do Litoral Norte, a criação de novas 

categorias é uma das grandes novidades que promete agradar aos mais diferentes 

paladares. A ‘Culinária Caiçara’ trará pratos baseados na cozinha originária da 

região, incluindo pescados e vegetais. 



 

 
 

E tem ainda o gênero ‘Petiscos’, resultado da junção das antigas ‘Comida de 

Boteco’ e ‘Sabor de Praia’, que deixam de existir nesta edição. Ao todo, o 17º 

Caraguá A Gosto somará nove categorias, com pratos vendidos nos formatos 

presencial, delivery e drive-thru. 

Além de ser uma maneira de atrair turistas para a cidade fora da alta temporada, o 

evento tem ainda como objetivo estimular a rica e diversificada culinária local e o 

aprimoramento da atividade no município. Os bares, restaurantes, pizzarias, 

lanchonetes, entre outros participantes, apresentarão receitas originais e 

exclusivas, ou seja, elaboradas especialmente para a competição. 

Segundo a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, a cidade avança na 

retomada econômica e essa participação é sinal da confiança dos empresários que 

acreditam no potencial do evento para fomentar o turismo no município. “Ficamos 

todos muitos satisfeitos com a adesão dos comerciantes. Agora, vamos seguir 

trabalhando nas próximas etapas para que a edição seja novamente um grande 

sucesso”, destacou. 

A Prefeitura divulgará em breve um edital complementar que ditará as regras da 

votação popular que elegerá os vencedores do concurso. As categorias que vão 

concorrer neste ano são: Carnes e Aves; Culinária Caiçara; Culinária Internacional; 

Confeitaria; Frutos do Mar; Lanches Artesanais; Pizzas; Sobremesas frias e; 

Petiscos. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo 

telefone (12) 3897-7910.   

Abaixo, os estabelecimentos devidamente credenciados: 

– Sorveteria Sergio 

– Kadu Lanches 

– Bistrô Zen 

– Guaruçá Frutos do Mar 

– Direto na Brasa 

– Restaurante Ostra & Ouriço 

– Quiosque Kiskonofre 

– Rei Burgers 

– Gamboa Pizza Bar 

– Garage Bar Steakhouse 

– Acabana Pizza Bar 

– Trick's Burguer 

– Docas Açaí 



 

 
 

– Skina Chicken 

– Kintal do Marquinhos 

– Atlantic Burguer 

– Nonna Peroni 

– Quiosque Baleia Branca 

– Restaurante Mar & Terra 

– Don Corleone Pizzaria 

– Quiosque Balaio Caiçara 

– Rock Bar 

– Embarque Bar e Restaurante 

– La Costa Café 

– Restaurante Tapera Branca 

– Café D’Ary 

– Armazém e Café Prosa e Poesia 

– Kamisama Japanese Food 

– Batatuba 

– Japa Pizza 

– Tico’s Burger 

– Alegro Sushi Pizza Bar 

– Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria 

– Chocolateria Brasileira 

– O Quintal Espaço da Família 

– Franchicken 

– Frutta Pão Bistrô 

– Terrazza Lounge Bar 

– Villa Gourmet 

– BBB Hamburgueria 

– Sorveteria Malalu 

– Quiosque da Filó 

– Restaurante Caiçara’s 



 

 
 

– Restaurante Golfinho 

– Restaurante Caiçara’s II 

– Officina das Pizzas 

– Nori Sushi 

– Restaurante do Jorginho 

– Santo Suco Hamburgueria & Hotdogueria 

– Dubi Café 

– Pizzaria do Canal 

– Zanfredo Pasta Bar e Risoteria 

– Espeticho 

– Espeticho Hamburgueria 

– Surf's Choperia e Pizzaria 

– Dago Restaurante e Pizza Bar 

– Taller Gastronomia 

– Mr. Pork's Restaurante 
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Prefeitura de Caraguatatuba convida população para as audiências 

públicas sobre Transporte Público Coletivo 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba vai realizar a partir desta quarta-feira (1º/06) as 

audiências públicas sobre o Transporte Público Coletivo do município. Os encontros 

também vão acontecer nos dias 2 e 3 de junho. 

Os interessados em participar dos debates ou apenas acompanhar a audiência 

ainda podem se inscrever por meio do e-

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

As reuniões irão subsidiar os processos que envolverão a nova licitação sobre o 

sistema de transporte público, garantindo transparência sobre o assunto. Além 

disso, o prefeito da cidade, Aguilar Junior, reforça que este é o momento em que a 

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


 

 
 

população poderá participar ativamente com sugestões e ideia para a melhoria 

deste setor. “A audiência é a maior abertura para a população se manifestar e 

sugerir o que pode e deve melhorar em relação ao transporte público, por isso a 

participação de todos é essencial neste momento”. 

Confira os locais: 

No dia 1º de junho a sessão será às 19h, na EMEF Alaor Xavier Junqueira, que fica 

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

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

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

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

Avenida Pernambuco, 1.101, no bairro Indaiá. 

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

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

content/uploads/2022/05/Edital_795.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_795.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_795.pdf
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Prefeito de Caraguatatuba entrega novos ônibus para a cidade 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhou nesta terça-feira (31/5) a 

apresentação da frota de ônibus da empresa de transporte coletivo Expresso Fênix, 

que, a partir de amanhã, passa a operar no município. 

São 50 veículos novos equipados com ar condicionado, GPS e Wi-fi que vão ser 

utilizados pelos usuários de Norte a Sul. Cinco deles são reserva e 45 estarão nas 

ruas conforme determina o contrato. 

A vistoria foi acompanhada por vereadores da Câmara que tiveram a oportunidade 

de entender o processo que permitiu à Prefeitura encerrar o contrato com a 

empresa anterior. Um represente do Sindicato dos Motoristas também esteve 

presente. 

“Essa visita é importante para vocês conhecerem os novos veículos e a população 

entender que os percalços deixados pela empresa anterior ficaram para trás”, disse 

Aguilar Junior. 

Antes de conhecerem a frota apresentada no Mirante do Camaroeiro, o pastor 

Edivaldo Silveira da Cruz e o padre Cláudio Rodrigues da Silva deram as bênçãos 

para a entrada em operação dos ônibus. 

A empresa passa a operar nesta madrugada na cidade. 
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Caraguatatuba abre 200 vagas para o programa ‘Bolsa Trabalho’ 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba está com inscrições abertas até o dia 17 de junho 

para o programa ‘Bolsa Trabalho’, ofertado pelo Governo do Estado de São Paulo. O 

projeto garante para o município bolsas no valor de R$ 540, durante cinco meses, 

para pessoas desempregadas. Estão disponíveis 200 vagas. 

O objetivo é proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda aos cidadãos 

em situação de vulnerabilidade social, moradores de Caraguatatuba. Também 

oferece cursos de qualificação virtual, seguro de acidentes e atividades de trabalho 

em órgãos públicos por quatro horas, durante cinco dias da semana. 

Para participar é necessário ter mais de 18 anos de idade, estar desempregado, 

ser morador de Caraguatatuba há mais de dois anos e ter uma renda per capita 

menor do que meio salário mínimo (R$ 606). 

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo 

site https://tinyurl.com/4bjhf6ym, com RG, CPF, Carteira de Trabalho e 

Comprovante de Endereço. A convocação será feita por meio de publicação no 

Diário Oficial e no site da Prefeitura de Caraguatatuba. 

Quem tiver dificuldade em fazer a inscrição on-line, pode procurar o Centro de 

Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) ou o Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT), que a equipe dará todo suporte. O atendimento será feito em 

dias úteis da Prefeitura de Caraguatatuba, das 8h às 14h. 

Serviço 

Inscrições on-line até o dia 17 de junho: https://tinyurl.com/4bjhf6ym 

Inscrições presencial de segunda a sexta-feira, exceto feriados: 

https://tinyurl.com/4bjhf6ym
https://tinyurl.com/4bjhf6ym


 

 
 

CATE – Avenida José Herculano, 7.495 – Travessão (Subprefeitura Sul), telefone 

(12) 3882-6170. 

PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré, telefone (12) 3882-5211. 
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Caraguatatuba recebe em julho edição do LFA, um dos maiores 

eventos de MMA do mundo 

 

Caraguatatuba recebe no dia 15 de julho a edição 136 do LFA (Legacy fighting 

Alliance). O evento já contou com diversas edições pelo Brasil e mundo, e agora 

terá suas emoções no maior município do Litoral Norte de São Paulo. 

O LFA 136 será realizado na região norte do município. Ingressos, valores e card 

oficial do evento ainda serão divulgados pela própria organização do LFA. 

A edição do evento foi confirmada após reunião entre o prefeito de Caraguatatuba, 

Aguilar Junior, o lutador e organizador, Rafael Feijão e o secretário de Esportes e 

Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo Ormindo. 

O LFA é um dos principais torneios de MMA do mundo, e já revelou diversos nomes 

que hoje disputam lutas e cinturões no UFC. Ryan Spann, Brandon Moreno, Markus 

Maluko, Ian Heinisch, Eryk Anders e Ricky Simon já foram campeões do LFA. 
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169ª Festa de Santo Antônio mantém tradição secular em 

Caraguatatuba 

 

No último domingo (29), a programação religiosa da 169ª Festa de Santo Antônio 

reuniu dezenas de fiéis para a cerimônia de fincamento do mastro no Santuário 

Diocesano de Santo Antônio de Caraguatatuba. A manifestação cultural marca o 

início da festa litúrgica em celebração ao padroeiro da cidade. 

A solenidade antecede a trezena litúrgica, que começa nesta terça-feira (31) e 

segue até o dia 12 de junho, às 19h30, de segunda a sábado e às 20h aos 

domingos. Com o tema “É viva a palavra quando são as obras que falam”, a 

festividade contará também com outras atrações já tradicionais. 

Já no próximo domingo (5/6), os devotos participam de caminhada penitencial ao 

Morro Santo Antônio, com saída da Igreja Matriz, às 8h, e Missa Campal no Morro, 

às 10h. Ao término, a imagem peregrina deverá retornar à igreja após abençoar a 

cidade do alto, em sobrevoo de parapente. 

No Dia de Santo Antônio, 13 de junho, as comemorações iniciam às 8h, com missa 

pelo 3º Aniversário do Santuário, seguida da benção dos pães e do bolo de Santo 

Antônio, o “santo casamenteiro”. Haverá, ainda, o casamento comunitário e o 

esperado corte do bolo, às 11h. A agenda encerra às 18h com nova missa e 

procissão. 

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

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

com a organização interna do Santuário Diocesano de Santo Antônio. 

Festa Social 



 

 
 

No período de 3 a 26 de junho, de sexta a domingo e feriados, a partir das 20h, 

fiéis poderão saborear o tradicional bolinho caipira, caldos quentes, quirerinha, 

entre outras opções gastronômicas, na praça de alimentação da festa. Além disso, 

o público poderá concorrer a diversos prêmios, como eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, três motocicletas e dinheiro entre R$ 1 mil e R$ 5 mil. Mais 

informações pelo telefone (12) 3881-1422. 

Corpus Christi  

No dia 16 de junho, a comunidade católica começa enfeitar as ruas no entorno da 

Praça Cândido Mota, às 6h, para a missa e procissão de Corpus Christi, a partir das 

17h. As imagens reproduzidas representam símbolos bíblicos, desenhados e 

decorados manualmente, utilizando materiais como serragem, pó de café, 

tampinhas de garrafa, flores e outros. 

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio 

Trezena Litúrgica (31 de maio a 12 de junho) 

Caminhada Penitencial (5 de junho) 

8h: Concentração no Santuário Diocesano de Santo Antônio 

10h: Missa Campal no Morro Santo Antônio 

Dia do Padroeiro (13 de junho) 

Santuário Diocesano de Santo Antônio 

8h: Missa, Benção dos Pães e do bolo de Santo Antônio 

11h: Casamento Comunitário 

18h: Missa e Procissão 

Corpus Christi (16 de junho) 

6h: Confecção dos tapetes decorados 

17h: Missa e Procissão 

Festa Social e ‘Show de Prêmios’ (3 a 26 de junho) 

Sexta a domingo e feriados – a partir das 20h 
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Educação de Caraguatatuba recebe formação da Undime-SP sobre 

Competências Socioemocionais 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Educação, recebeu na 

manhã desta terça-feira (31) um evento da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação do Estado de São Paulo (Undime-SP) em parceria com a 

Saber Soluções Educacionais. 

Realizado no Salão Monteiro Lobato, sede da Educação de Caraguatatuba, o 

palestrante Alessandro Lombardi Crisostomo foi o facilitador da formação 

‘Competências Socioemocionais pós-pandemia’, destinada aos gestores municipais 

e suas equipes. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, em nome do prefeito Aguilar Junior, foi a 

anfitriã do encontro, recepcionando os representantes municipais e convidados. 

“Agradeço à Undime-SP e a Parceira Saber Soluções Educacionais que nos 

proporcionaram esta Formação, onde os dirigentes e demais profissionais puderam 

enriquecer seus conhecimentos e receber orientações para organizar a sua 

estrutura e o desenvolvimento profissional, além de assegurar um desempenho de 

qualidade no cotidiano de seus municípios”, disse. 

Através da secretaria de Educação, Caraguatatuba é atuante na Undime sempre 

em busca de desenvolver políticas educacionais direcionadas proporcionando 

melhores condições para alcançar as metas e os índices da educação do 

município. 
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No Dia Mundial sem Tabaco, Caraguatatuba destaca programa 

‘Mudança de Hábito’ do CAPS-AD 

 

Dia 31 de maio é lembrado como Dia Mundial sem Tabaco, criado em 1987 pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para alertar sobre as doenças e mortes que 

podem ser evitadas relacionadas ao tabagismo. A Prefeitura de Caraguatatuba 

possui o programa ‘Mudança de Hábito’, ofertado pelo Centro de Atenção 

Psicossocial (Caps) – Álcool e Drogas (AD), no bairro Perequê-Mirim. 

O programa conta com um total de 14 encontros, onde são observados os casos 

necessários de atendimento médico e introdução de medicamentos específicos ao 

tratamento antitabaco para amenizar os sintomas da crise de abstinência. 

O enfermeiro e coordenador do espaço, Robson Baldasso, conta que o primeiro 

mês de tratamento é realizado de forma intensiva com encontros semanais, tendo 

como referência o conteúdo da apostila encaminhada pelo Ministério da Saúde. 

“Do segundo ao sexto mês de tratamento, os encontros são quinzenais e ocorrem 

de forma mais livre e espontânea, com estratégias para driblar os sintomas de 

abstinência, além de monitorar os avanços e retrocessos do grupo e estimular a 

perseverança”, explica o coordenador. 

Ao parar de fumar os benefícios à saúde são quase imediatos. Após 20 minutos, a 

pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após duas horas, não há mais 

nicotina circulando no sangue. Após oito horas, o nível de oxigênio no sangue 

normaliza. De 12 a 24 horas depois, os pulmões já funcionam melhor. Após dois 

dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta melhor a comida. 

Depois de três semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora. 

Um ano sem tabaco, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido pela 



 

 
 

metade e após 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que 

nunca fumaram. 

Para participar do programa ‘Mudança de Hábito’, os interessados devem procurar 

o Caps-Ad, na Rua José Geraldo da Silva Filho, 297, Perequê-Mirim, e agendar uma 

consulta com o técnico de referência. 

Pensando em ampliar o atendimento, o Ministério da Saúde estuda a possibilidade 

de descentralizar o programa para ser desenvolvido nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs) para que mais pessoas possam ser assistidas pelo município. 

Caps-Ad 

Foi inaugurado em 2019, no Perequê-Mirim, para atender pessoas com sofrimento 

ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas. Destaca-se pelo trabalho especializado nesse grave problema humano e 

social, com estrutura e equipes próprias focadas nas questões de saúde 

relacionadas à dependência química. Atualmente, conta 251 pacientes ativos. 
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Parque Estadual Serra do Mar em Caraguatatuba promove atividades 

em alusão à Semana do Meio Ambiente 

 

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, o Núcleo Caraguatatuba do Parque 

Estadual Serra do Mar (PESM) irá promover atividades educativas, sensoriais e 

expositivas a partir desta quarta-feira (1º/6) até o dia 11 de junho. A programação 

será aberta a toda a população. 

De acordo com o cronograma, já nessa quarta-feira será realizada uma trilha 

sensorial no Pomar das Nativas, às 9h, com o objetivo de explorar os cinco sentidos 

dos visitantes utilizando a própria natureza como estímulo para aguçar a percepção 

sobre o ambiente natural. No sábado e domingo (4 e 5), a população poderá 

participar da trilha temática, que também serão realizadas no Pomar das Nativas, 

das 15h às 17h. E ainda no domingo, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Parque 

Estadual Serra do Mar vai realizar a inauguração especial de um monumento do 

PESM e exposição de arte em cerâmica. 

As trilhas devem ser agendadas com antecedência no site 

https://caraguatatuba.ingressosparquespaulistas.com.br/home. É importante que 

a pessoa acesse e faça a inscrição na página, depois selecione a opção da trilha 

‘Rota das Aves e Pomar das Nativas’, marque o dia da atividade, local e horário. 

A pessoa deverá marcar também a opção da compra do ingresso, o valor fixo das 

atividades é de R$ 19 por visita, porém os estudantes, professores, diretores e 

coordenadores pedagógicos da rede pública podem solicitar a ‘meia entrada’. Após 

isso será solicitado os dos visitantes como o nome completo e a documentação. 

No primeiro dia de atividade na quarta-feira (1º/6), o valor do ingresso será isento. 



 

 
 

As orientações referente a participação nas atividades também podem ser através 

do telefone para agendamentos e inscrições do Parque Estadual, que é o (12) 

3882-5999; atendimento das 8h às 17h. 

Vale ressaltar que para participar das trilhas, a direção do Parque recomenda que 

as pessoas estejam vestindo roupas confortáveis, de preferência calçados firmes 

no pé, fechados e que possam ser molhados, além de calça cumprida, blusa de 

manga longa para evitar picada de insetos. 

A Trilha do Pomar é um novo roteiro do Parque, é um percurso em uma área onde 

houve restauração ambiental e que foram retiradas palmeiras exóticas invasoras e 

plantadas diversas mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. No fim de 

semana, o local servirá como roteiro utilizado para uma trilha temática, em que as 

equipes do parque irão mostrar a importância da restauração ambiental para a 

avifauna e o papel destes polinizadores. 

O Pomar das Nativas é um percurso com cerca de 100 metros de extensão e é bem 

tranquila de fazer, inclusive para crianças e idosos. 

A programação encerra no próximo sábado, dia 11, com atividades educativas no 

Centro de Visitantes do Parque Estadual, das 9h às 16h. O evento será promovido 

em conjunto com o Núcleo São Sebastião e Geotec, de consultoria ambiental. 

Segundo o gestor do Parque Estadual em Caraguatatuba, Miguel Nema Neto, a 

proposta é aproveitar a data festiva para incentivar as visitas ao núcleo. “As 

comemorações movimentam o parque, valorizam as atividades desenvolvidas aqui 

e fortalecem a importância da preservação ao meio ambiente. Não há limite 

mínimo nem máximo de idade, todos podem participar”. 

A sede administrativa do PESM – Núcleo Caraguatatuba fica na Rua Horto 

Florestal, 1.200, Bairro Rio do Ouro, Caraguatatuba. 

Além das atividades que serão promovidas em comemoração ao Dia do Meio 

Ambiente, o Parque Estadual Serra do Mar, em Caraguatatuba, possui atividades 

para as pessoas que gostam de trilhas e contato com a natureza. 

Podem participar da Rota das Aves, Trilhas das Palmeiras, da Esmeralda, do 

Jequitibá, do Poção e Pomar das Nativas. 
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Prefeitura confirma mais de 50 estabelecimentos para o 17º Caraguá 

A Gosto 

 

A 17ª edição do Caraguá A Gostou fechou com a inscrição de 58 participantes e 

mais de 90 pratos que serão disponibilizados para os clientes no período de 1º de 

agosto a 4 de setembro. A relação de estabelecimentos credenciados para o 

concurso foi divulgada pela Secretaria de Turismo nesta terça-feira (31). 

Considerado o maior festival gastronômico do Litoral Norte, a criação de novas 

categorias é uma das grandes novidades que promete agradar aos mais diferentes 

paladares. A ‘Culinária Caiçara’ trará pratos baseados na cozinha originária da 

região, incluindo pescados e vegetais. 

E tem ainda o gênero ‘Petiscos’, resultado da junção das antigas ‘Comida de 

Boteco’ e ‘Sabor de Praia’, que deixam de existir nesta edição. Ao todo, o 17º 

Caraguá A Gosto somará nove categorias, com pratos vendidos nos formatos 

presencial, delivery e drive-thru. 

Além de ser uma maneira de atrair turistas para a cidade fora da alta temporada, o 

evento tem ainda como objetivo estimular a rica e diversificada culinária local e o 

aprimoramento da atividade no município. Os bares, restaurantes, pizzarias, 

lanchonetes, entre outros participantes, apresentarão receitas originais e 

exclusivas, ou seja, elaboradas especialmente para a competição. 

Segundo a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, a cidade avança na 

retomada econômica e essa participação é sinal da confiança dos empresários que 

acreditam no potencial do evento para fomentar o turismo no município. “Ficamos 

todos muitos satisfeitos com a adesão dos comerciantes. Agora, vamos seguir 

trabalhando nas próximas etapas para que a edição seja novamente um grande 

sucesso”, destacou. 



 

 
 

A Prefeitura divulgará em breve um edital complementar que ditará as regras da 

votação popular que elegerá os vencedores do concurso. As categorias que vão 

concorrer neste ano são: Carnes e Aves; Culinária Caiçara; Culinária Internacional; 

Confeitaria; Frutos do Mar; Lanches Artesanais; Pizzas; Sobremesas frias e; 

Petiscos. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo 

telefone (12) 3897-7910.  

Abaixo, os estabelecimentos devidamente credenciados: 

– Sorveteria Sergio 

– Kadu Lanches 

– Bistrô Zen 

– Guaruçá Frutos do Mar 

– Direto na Brasa 

– Restaurante Ostra & Ouriço 

– Quiosque Kiskonofre 

– Rei Burgers 

– Gamboa Pizza Bar 

– Garage Bar Steakhouse 

– Acabana Pizza Bar 

– Trick's Burguer 

– Docas Açaí 

– Skina Chicken 

– Kintal do Marquinhos 

– Atlantic Burguer 

– Nonna Peroni 

– Quiosque Baleia Branca 

– Restaurante Mar & Terra 

– Don Corleone Pizzaria 

– Quiosque Balaio Caiçara 

– Rock Bar 

– Embarque Bar e Restaurante 

– La Costa Café 

– Restaurante Tapera Branca 



 

 
 

– Café D’Ary 

– Armazém e Café Prosa e Poesia 

– Kamisama Japanese Food 

– Batatuba 

– Japa Pizza 

– Tico’s Burger 

– Alegro Sushi Pizza Bar 

– Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria 

– Chocolateria Brasileira 

– O Quintal Espaço da Família 

– Franchicken 

– Frutta Pão Bistrô 

– Terrazza Lounge Bar 

– Villa Gourmet 

– BBB Hamburgueria 

– Sorveteria Malalu 

– Quiosque da Filó 

– Restaurante Caiçara’s 

– Restaurante Golfinho 

– Restaurante Caiçara’s II 

– Officina das Pizzas 

– Nori Sushi 

– Restaurante do Jorginho 

– Santo Suco Hamburgueria & Hotdogueria 

– Dubi Café 

– Pizzaria do Canal 

– Zanfredo Pasta Bar e Risoteria 

– Espeticho 

– Espeticho Hamburgueria 

– Surf's Choperia e Pizzaria 



 

 
 

– Dago Restaurante e Pizza Bar 

– Taller Gastronomia 

– Mr. Pork's Restaurante 
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Prefeito de Caraguatatuba entrega novos ônibus para a cidade 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhou nesta terça-feira (31/5) a 

apresentação da frota de ônibus da empresa de transporte coletivo Expresso Fênix, 

que, a partir de amanhã, passa a operar no município. 

São 50 veículos novos equipados com ar condicionado, GPS e Wi-fi que vão ser 

utilizados pelos usuários de Norte a Sul. Cinco deles são reserva e 45 estarão nas 

ruas conforme determina o contrato. 

A vistoria foi acompanhada por vereadores da Câmara que tiveram a oportunidade 

de entender o processo que permitiu à Prefeitura encerrar o contrato com a 

empresa anterior. Um represente do Sindicato dos Motoristas também esteve 

presente. 

“Essa visita é importante para vocês conhecerem os novos veículos e a população 

entender que os percalços deixados pela empresa anterior ficaram para trás”, disse 

Aguilar Junior. 

Antes de conhecerem a frota apresentada no Mirante do Camaroeiro, o pastor 

Edivaldo Silveira da Cruz e o padre Cláudio Rodrigues da Silva deram as bênçãos 

para a entrada em operação dos ônibus. 

A empresa passa a operar nesta madrugada na cidade. 
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169ª Festa de Santo Antônio mantém tradição secular em 

Caraguatatuba 

 

No último domingo (29), a programação religiosa da 169ª Festa de Santo Antônio 

reuniu dezenas de fiéis para a cerimônia de fincamento do mastro no Santuário 

Diocesano de Santo Antônio de Caraguatatuba. A manifestação cultural marca o 

início da festa litúrgica em celebração ao padroeiro da cidade. 

A solenidade antecede a trezena litúrgica, que começa nesta terça-feira (31) e 

segue até o dia 12 de junho, às 19h30, de segunda a sábado e às 20h aos 

domingos. Com o tema “É viva a palavra quando são as obras que falam”, a 

festividade contará também com outras atrações já tradicionais. 

Já no próximo domingo (5/6), os devotos participam de caminhada penitencial ao 

Morro Santo Antônio, com saída da Igreja Matriz, às 8h, e Missa Campal no Morro, 

às 10h. Ao término, a imagem peregrina deverá retornar à igreja após abençoar a 

cidade do alto, em sobrevoo de parapente. 

No Dia de Santo Antônio, 13 de junho, as comemorações iniciam às 8h, com missa 

pelo 3º Aniversário do Santuário, seguida da benção dos pães e do bolo de Santo 

Antônio, o “santo casamenteiro”. Haverá, ainda, o casamento comunitário e o 

esperado corte do bolo, às 11h. A agenda encerra às 18h com nova missa e 

procissão. 



 

 
 

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

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

com a organização interna do Santuário Diocesano de Santo Antônio. 

Festa Social 

No período de 3 a 26 de junho, de sexta a domingo e feriados, a partir das 20h, 

fiéis poderão saborear o tradicional bolinho caipira, caldos quentes, quirerinha, 

entre outras opções gastronômicas, na praça de alimentação da festa. Além disso, 

o público poderá concorrer a diversos prêmios, como eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, três motocicletas e dinheiro entre R$ 1 mil e R$ 5 mil. Mais 

informações pelo telefone (12) 3881-1422. 

Corpus Christi  

No dia 16 de junho, a comunidade católica começa enfeitar as ruas no entorno da 

Praça Cândido Mota, às 6h, para a missa e procissão de Corpus Christi, a partir das 

17h. As imagens reproduzidas representam símbolos bíblicos, desenhados e 

decorados manualmente, utilizando materiais como serragem, pó de café, 

tampinhas de garrafa, flores e outros. 

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio 

Trezena Litúrgica (31 de maio a 12 de junho) 

Caminhada Penitencial (5 de junho) 

8h: Concentração no Santuário Diocesano de Santo Antônio 

10h: Missa Campal no Morro Santo Antônio 

Dia do Padroeiro (13 de junho) 

Santuário Diocesano de Santo Antônio 

8h: Missa, Benção dos Pães e do bolo de Santo Antônio 

11h: Casamento Comunitário 

18h: Missa e Procissão 

Corpus Christi (16 de junho) 

6h: Confecção dos tapetes decorados 

17h: Missa e Procissão 

Festa Social e ‘Show de Prêmios’ (3 a 26 de junho) 

Sexta a domingo e feriados – a partir das 20h 
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Parque Estadual Serra do Mar em Caraguatatuba promove atividades 

em alusão à Semana do Meio Ambiente 

 

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, o Núcleo Caraguatatuba do Parque 

Estadual Serra do Mar (PESM) irá promover atividades educativas, sensoriais e 

expositivas a partir desta quarta-feira (1º/6) até o dia 11 de junho. A programação 

será aberta a toda a população. 

De acordo com o cronograma, já nessa quarta-feira será realizada uma trilha 

sensorial no Pomar das Nativas, às 9h, com o objetivo de explorar os cinco sentidos 

dos visitantes utilizando a própria natureza como estímulo para aguçar a percepção 

sobre o ambiente natural. No sábado e domingo (4 e 5), a população poderá 

participar da trilha temática, que também serão realizadas no Pomar das Nativas, 

das 15h às 17h. E ainda no domingo, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Parque 

Estadual Serra do Mar vai realizar a inauguração especial de um monumento do 

PESM e exposição de arte em cerâmica. 

As trilhas devem ser agendadas com antecedência no site 

https://caraguatatuba.ingressosparquespaulistas.com.br/home. É importante que 

a pessoa acesse e faça a inscrição na página, depois selecione a opção da trilha 

‘Rota das Aves e Pomar das Nativas’, marque o dia da atividade, local e horário. 

A pessoa deverá marcar também a opção da compra do ingresso, o valor fixo das 

atividades é de R$ 19 por visita, porém os estudantes, professores, diretores e 



 

 
 

coordenadores pedagógicos da rede pública podem solicitar a ‘meia entrada’. Após 

isso será solicitado os dos visitantes como o nome completo e a documentação. 

No primeiro dia de atividade na quarta-feira (1º/6), o valor do ingresso será isento. 

As orientações referente a participação nas atividades também podem ser através 

do telefone para agendamentos e inscrições do Parque Estadual, que é o (12) 

3882-5999; atendimento das 8h às 17h. 

Vale ressaltar que para participar das trilhas, a direção do Parque recomenda que 

as pessoas estejam vestindo roupas confortáveis, de preferência calçados firmes 

no pé, fechados e que possam ser molhados, além de calça cumprida, blusa de 

manga longa para evitar picada de insetos. 

A Trilha do Pomar é um novo roteiro do Parque, é um percurso em uma área onde 

houve restauração ambiental e que foram retiradas palmeiras exóticas invasoras e 

plantadas diversas mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. No fim de 

semana, o local servirá como roteiro utilizado para uma trilha temática, em que as 

equipes do parque irão mostrar a importância da restauração ambiental para a 

avifauna e o papel destes polinizadores. 

O Pomar das Nativas é um percurso com cerca de 100 metros de extensão e é bem 

tranquila de fazer, inclusive para crianças e idosos. 

A programação encerra no próximo sábado, dia 11, com atividades educativas no 

Centro de Visitantes do Parque Estadual, das 9h às 16h. O evento será promovido 

em conjunto com o Núcleo São Sebastião e Geotec, de consultoria ambiental. 

Segundo o gestor do Parque Estadual em Caraguatatuba, Miguel Nema Neto, a 

proposta é aproveitar a data festiva para incentivar as visitas ao núcleo. “As 

comemorações movimentam o parque, valorizam as atividades desenvolvidas aqui 

e fortalecem a importância da preservação ao meio ambiente. Não há limite 

mínimo nem máximo de idade, todos podem participar”. 

A sede administrativa do PESM – Núcleo Caraguatatuba fica na Rua Horto 

Florestal, 1.200, Bairro Rio do Ouro, Caraguatatuba. 

Além das atividades que serão promovidas em comemoração ao Dia do Meio 

Ambiente, o Parque Estadual Serra do Mar, em Caraguatatuba, possui atividades 

para as pessoas que gostam de trilhas e contato com a natureza. 

Podem participar da Rota das Aves, Trilhas das Palmeiras, da Esmeralda, do 

Jequitibá, do Poção e Pomar das Nativas. 
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Aguilar entrega novos ônibus para Caraguatatuba 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhou nesta terça-feira (31/5) a 

apresentação da frota de ônibus da empresa de transporte coletivo Expresso Fênix, 

que, a partir de amanhã, passa a operar no município. 

São 50 veículos novos equipados com ar condicionado, GPS e Wi-fi que vão ser 

utilizados pelos usuários de Norte a Sul. Cinco deles são reserva e 45 estarão nas 

ruas conforme determina o contrato. 

A vistoria foi acompanhada por vereadores da Câmara que tiveram a oportunidade 

de entender o processo que permitiu à Prefeitura encerrar o contrato com a 

empresa anterior. Um represente do Sindicato dos Motoristas também esteve 

presente. 

“Essa visita é importante para vocês conhecerem os novos veículos e a população 

entender que os percalços deixados pela empresa anterior ficaram para trás”, disse 

Aguilar Junior. 

Antes de conhecerem a frota apresentada no Mirante do Camaroeiro, o pastor 

Edivaldo Silveira da Cruz e o padre Cláudio Rodrigues da Silva deram as bênçãos 

para a entrada em operação dos ônibus. 

A empresa passa a operar nesta madrugada na cidade. 
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Teatro Mario Covas recebe ‘V Festival Caraguá em Danças’ neste fim 

de semana 

 

Neste fim de semana, dias 4 e 5 de junho, o TMC – Teatro Mario Covas recebe o ‘V 

Festival Caraguá em Danças’, realizado pela Promodança em parceria com a 

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

Caraguatatuba. 

As apresentações do Festival ocorrem a partir das 18h, no sábado (4/6), e das 

15h, no domingo (5/6). A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na 

bilheteria do teatro no dia do evento. 

Na ocasião, os grupos participantes serão avaliados por um júri de peso com 

especificações em várias áreas da dança. Participam por Caraguá os grupos: Balé 

Jovem, Escola de Bailados, Alunos das Oficinas Culturais da Fundacc, Geração 

Futuro, Olho de Hórus e Manifestum Studio de Dança. 

Grupos de outras cidades e Estados também participam da competição, que tem 

como premiação vagas e bolsas de estudos para a ‘Summer Promodança’ e ‘Cia 

Estável 2023’, além da seletiva para o ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba 

2022’ e ‘Cild 2022’. 

Criado no ano de 2017, o ‘Caraguá em Danças’ é concebido sob a regulamentação 

de ‘festival livre’ e oferece um segmento de cursos e workshops de acordo com as 

necessidades da cidade e da região que abrange. 

‘V Festival Caraguá em Danças’ 



 

 
 

Dia 4/6 (sábado), às 18h 

Dia 5/6 (domingo), às 15h 

Entrada Gratuita – Retirar ingressos na bilheteria no dia do evento 

Classificação livre 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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169ª Festa de Santo Antônio mantém tradição secular em 

Caraguatatuba 

 

No último domingo (29), a programação religiosa da 169ª Festa de Santo Antônio 

reuniu dezenas de fiéis para a cerimônia de fincamento do mastro no Santuário 

Diocesano de Santo Antônio de Caraguatatuba. A manifestação cultural marca o 

início da festa litúrgica em celebração ao padroeiro da cidade. 

A solenidade antecede a trezena litúrgica, que começa nesta terça-feira (31) e 

segue até o dia 12 de junho, às 19h30, de segunda a sábado e às 20h aos 

domingos. Com o tema “É viva a palavra quando são as obras que falam”, a 

festividade contará também com outras atrações já tradicionais. 

Já no próximo domingo (5/6), os devotos participam de caminhada penitencial ao 

Morro Santo Antônio, com saída da Igreja Matriz, às 8h, e Missa Campal no Morro, 

às 10h. Ao término, a imagem peregrina deverá retornar à igreja após abençoar a 

cidade do alto, em sobrevoo de parapente. 

No Dia de Santo Antônio, 13 de junho, as comemorações iniciam às 8h, com missa 

pelo 3º Aniversário do Santuário, seguida da benção dos pães e do bolo de Santo 

Antônio, o “santo casamenteiro”. Haverá, ainda, o casamento comunitário e o 



 

 
 

esperado corte do bolo, às 11h. A agenda encerra às 18h com nova missa e 

procissão. 

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

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

com a organização interna do Santuário Diocesano de Santo Antônio. 

Festa Social 

No período de 3 a 26 de junho, de sexta a domingo e feriados, a partir das 20h, 

fiéis poderão saborear o tradicional bolinho caipira, caldos quentes, quirerinha, 

entre outras opções gastronômicas, na praça de alimentação da festa. Além disso, 

o público poderá concorrer a diversos prêmios, como eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, três motocicletas e dinheiro entre R$ 1 mil e R$ 5 mil. Mais 

informações pelo telefone (12) 3881-1422. 

Corpus Christi  

No dia 16 de junho, a comunidade católica começa enfeitar as ruas no entorno da 

Praça Cândido Mota, às 6h, para a missa e procissão de Corpus Christi, a partir das 

17h. As imagens reproduzidas representam símbolos bíblicos, desenhados e 

decorados manualmente, utilizando materiais como serragem, pó de café, 

tampinhas de garrafa, flores e outros. 

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio 

Trezena Litúrgica (31 de maio a 12 de junho) 

Caminhada Penitencial (5 de junho) 

8h: Concentração no Santuário Diocesano de Santo Antônio 

10h: Missa Campal no Morro Santo Antônio 

Dia do Padroeiro (13 de junho) 

Santuário Diocesano de Santo Antônio 

8h: Missa, Benção dos Pães e do bolo de Santo Antônio 

11h: Casamento Comunitário 

18h: Missa e Procissão 

Corpus Christi (16 de junho) 

6h: Confecção dos tapetes decorados 

17h: Missa e Procissão 

Festa Social e ‘Show de Prêmios’ (3 a 26 de junho) 

Sexta a domingo e feriados – a partir das 20h 
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Parque Estadual Serra do Mar em Caraguatatuba promove atividades 

em alusão à Semana do Meio Ambiente 

 

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, o Núcleo Caraguatatuba do Parque 

Estadual Serra do Mar (PESM) irá promover atividades educativas, sensoriais e 

expositivas a partir desta quarta-feira (1º/6) até o dia 11 de junho. A programação 

será aberta a toda a população. 

De acordo com o cronograma, já nessa quarta-feira será realizada uma trilha 

sensorial no Pomar das Nativas, às 9h, com o objetivo de explorar os cinco sentidos 

dos visitantes utilizando a própria natureza como estímulo para aguçar a percepção 

sobre o ambiente natural. No sábado e domingo (4 e 5), a população poderá 

participar da trilha temática, que também serão realizadas no Pomar das Nativas, 

das 15h às 17h. E ainda no domingo, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Parque 

Estadual Serra do Mar vai realizar a inauguração especial de um monumento do 

PESM e exposição de arte em cerâmica. 

As trilhas devem ser agendadas com antecedência no site 

https://caraguatatuba.ingressosparquespaulistas.com.br/home. É importante que 

a pessoa acesse e faça a inscrição na página, depois selecione a opção da trilha 

‘Rota das Aves e Pomar das Nativas’, marque o dia da atividade, local e horário. 



 

 
 

A pessoa deverá marcar também a opção da compra do ingresso, o valor fixo das 

atividades é de R$ 19 por visita, porém os estudantes, professores, diretores e 

coordenadores pedagógicos da rede pública podem solicitar a ‘meia entrada’. Após 

isso será solicitado os dos visitantes como o nome completo e a documentação. 

No primeiro dia de atividade na quarta-feira (1º/6), o valor do ingresso será isento. 

As orientações referente a participação nas atividades também podem ser através 

do telefone para agendamentos e inscrições do Parque Estadual, que é o (12) 

3882-5999; atendimento das 8h às 17h. 

Vale ressaltar que para participar das trilhas, a direção do Parque recomenda que 

as pessoas estejam vestindo roupas confortáveis, de preferência calçados firmes 

no pé, fechados e que possam ser molhados, além de calça cumprida, blusa de 

manga longa para evitar picada de insetos. 

A Trilha do Pomar é um novo roteiro do Parque, é um percurso em uma área onde 

houve restauração ambiental e que foram retiradas palmeiras exóticas invasoras e 

plantadas diversas mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. No fim de 

semana, o local servirá como roteiro utilizado para uma trilha temática, em que as 

equipes do parque irão mostrar a importância da restauração ambiental para a 

avifauna e o papel destes polinizadores. 

O Pomar das Nativas é um percurso com cerca de 100 metros de extensão e é bem 

tranquila de fazer, inclusive para crianças e idosos. 

A programação encerra no próximo sábado, dia 11, com atividades educativas no 

Centro de Visitantes do Parque Estadual, das 9h às 16h. O evento será promovido 

em conjunto com o Núcleo São Sebastião e Geotec, de consultoria ambiental. 

Segundo o gestor do Parque Estadual em Caraguatatuba, Miguel Nema Neto, a 

proposta é aproveitar a data festiva para incentivar as visitas ao núcleo. “As 

comemorações movimentam o parque, valorizam as atividades desenvolvidas aqui 

e fortalecem a importância da preservação ao meio ambiente. Não há limite 

mínimo nem máximo de idade, todos podem participar”. 

A sede administrativa do PESM – Núcleo Caraguatatuba fica na Rua Horto 

Florestal, 1.200, Bairro Rio do Ouro, Caraguatatuba. 

Além das atividades que serão promovidas em comemoração ao Dia do Meio 

Ambiente, o Parque Estadual Serra do Mar, em Caraguatatuba, possui atividades 

para as pessoas que gostam de trilhas e contato com a natureza. 

Podem participar da Rota das Aves, Trilhas das Palmeiras, da Esmeralda, do 

Jequitibá, do Poção e Pomar das Nativas. 
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Aguilar Junior entrega novos ônibus para Caraguatatuba 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhou nesta terça-feira (31/5) a 

apresentação da frota de ônibus da empresa de transporte coletivo Expresso Fênix, 

que, a partir de amanhã, passa a operar no município. 

São 50 veículos novos equipados com ar condicionado, GPS e Wi-fi que vão ser 

utilizados pelos usuários de Norte a Sul. Cinco deles são reserva e 45 estarão nas 

ruas conforme determina o contrato. 

A vistoria foi acompanhada por vereadores da Câmara que tiveram a oportunidade 

de entender o processo que permitiu à Prefeitura encerrar o contrato com a 

empresa anterior. Um represente do Sindicato dos Motoristas também esteve 

presente. 

“Essa visita é importante para vocês conhecerem os novos veículos e a população 

entender que os percalços deixados pela empresa anterior ficaram para trás”, disse 

Aguilar Junior. 

Antes de conhecerem a frota apresentada no Mirante do Camaroeiro, o pastor 

Edivaldo Silveira da Cruz e o padre Cláudio Rodrigues da Silva deram as bênçãos 

para a entrada em operação dos ônibus. 

A empresa passa a operar nesta madrugada na cidade. 
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Teatro Mario Covas recebe ‘V Festival Caraguá em Danças’ neste fim 

de semana 

 

Neste fim de semana, dias 4 e 5 de junho, o TMC – Teatro Mario Covas recebe o ‘V 

Festival Caraguá em Danças’, realizado pela Promodança em parceria com a 

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

Caraguatatuba. 

As apresentações do Festival ocorrem a partir das 18h, no sábado (4/6), e das 

15h, no domingo (5/6). A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na 

bilheteria do teatro no dia do evento. 

Na ocasião, os grupos participantes serão avaliados por um júri de peso com 

especificações em várias áreas da dança. Participam por Caraguá os grupos: Balé 

Jovem, Escola de Bailados, Alunos das Oficinas Culturais da Fundacc, Geração 

Futuro, Olho de Hórus e Manifestum Studio de Dança. 

Grupos de outras cidades e Estados também participam da competição, que tem 

como premiação vagas e bolsas de estudos para a ‘Summer Promodança’ e ‘Cia 

Estável 2023’, além da seletiva para o ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba 

2022’ e ‘Cild 2022’. 

Criado no ano de 2017, o ‘Caraguá em Danças’ é concebido sob a regulamentação 

de ‘festival livre’ e oferece um segmento de cursos e workshops de acordo com as 

necessidades da cidade e da região que abrange. 

Serviço 

‘V Festival Caraguá em Danças’ 



 

 
 

Dia 4/6 (sábado), às 18h 

Dia 5/6 (domingo), às 15h 

Entrada Gratuita – Retirar ingressos na bilheteria no dia do evento 

Classificação livre 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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169ª Festa de Santo Antônio mantém tradição secular em 

Caraguatatuba 

 

No último domingo (29), a programação religiosa da 169ª Festa de Santo Antônio 

reuniu dezenas de fiéis para a cerimônia de fincamento do mastro no Santuário 

Diocesano de Santo Antônio de Caraguatatuba. A manifestação cultural marca o 

início da festa litúrgica em celebração ao padroeiro da cidade. 

A solenidade antecede a trezena litúrgica, que começa nesta terça-feira (31) e 

segue até o dia 12 de junho, às 19h30, de segunda a sábado e às 20h aos 

domingos. Com o tema “É viva a palavra quando são as obras que falam”, a 

festividade contará também com outras atrações já tradicionais. 

Já no próximo domingo (5/6), os devotos participam de caminhada penitencial ao 

Morro Santo Antônio, com saída da Igreja Matriz, às 8h, e Missa Campal no Morro, 

às 10h. Ao término, a imagem peregrina deverá retornar à igreja após abençoar a 

cidade do alto, em sobrevoo de parapente. 

No Dia de Santo Antônio, 13 de junho, as comemorações iniciam às 8h, com missa 

pelo 3º Aniversário do Santuário, seguida da benção dos pães e do bolo de Santo 

Antônio, o “santo casamenteiro”. Haverá, ainda, o casamento comunitário e o 



 

 
 

esperado corte do bolo, às 11h. A agenda encerra às 18h com nova missa e 

procissão. 

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

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

com a organização interna do Santuário Diocesano de Santo Antônio. 

Festa Social 

No período de 3 a 26 de junho, de sexta a domingo e feriados, a partir das 20h, 

fiéis poderão saborear o tradicional bolinho caipira, caldos quentes, quirerinha, 

entre outras opções gastronômicas, na praça de alimentação da festa. Além disso, 

o público poderá concorrer a diversos prêmios, como eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, três motocicletas e dinheiro entre R$ 1 mil e R$ 5 mil. Mais 

informações pelo telefone (12) 3881-1422. 

Corpus Christi  

No dia 16 de junho, a comunidade católica começa enfeitar as ruas no entorno da 

Praça Cândido Mota, às 6h, para a missa e procissão de Corpus Christi, a partir das 

17h. As imagens reproduzidas representam símbolos bíblicos, desenhados e 

decorados manualmente, utilizando materiais como serragem, pó de café, 

tampinhas de garrafa, flores e outros. 

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio 

Trezena Litúrgica (31 de maio a 12 de junho) 

Caminhada Penitencial (5 de junho) 

8h: Concentração no Santuário Diocesano de Santo Antônio 

10h: Missa Campal no Morro Santo Antônio 

Dia do Padroeiro (13 de junho) 

Santuário Diocesano de Santo Antônio 

8h: Missa, Benção dos Pães e do bolo de Santo Antônio 

11h: Casamento Comunitário 

18h: Missa e Procissão 

Corpus Christi (16 de junho) 

6h: Confecção dos tapetes decorados 

17h: Missa e Procissão 

Festa Social e ‘Show de Prêmios’ (3 a 26 de junho) 

Sexta a domingo e feriados – a partir das 20h 
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Parque Estadual Serra do Mar em Caraguatatuba promove atividades 

em alusão à Semana do Meio Ambiente 

 

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, o Núcleo Caraguatatuba do Parque 

Estadual Serra do Mar (PESM) irá promover atividades educativas, sensoriais e 

expositivas a partir desta quarta-feira (1º/6) até o dia 11 de junho. A programação 

será aberta a toda a população. 

De acordo com o cronograma, já nessa quarta-feira será realizada uma trilha 

sensorial no Pomar das Nativas, às 9h, com o objetivo de explorar os cinco sentidos 

dos visitantes utilizando a própria natureza como estímulo para aguçar a percepção 

sobre o ambiente natural. No sábado e domingo (4 e 5), a população poderá 

participar da trilha temática, que também serão realizadas no Pomar das Nativas, 

das 15h às 17h. E ainda no domingo, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Parque 

Estadual Serra do Mar vai realizar a inauguração especial de um monumento do 

PESM e exposição de arte em cerâmica. 

As trilhas devem ser agendadas com antecedência no site 

https://caraguatatuba.ingressosparquespaulistas.com.br/home. É importante que 

a pessoa acesse e faça a inscrição na página, depois selecione a opção da trilha 

‘Rota das Aves e Pomar das Nativas’, marque o dia da atividade, local e horário. 



 

 
 

A pessoa deverá marcar também a opção da compra do ingresso, o valor fixo das 

atividades é de R$ 19 por visita, porém os estudantes, professores, diretores e 

coordenadores pedagógicos da rede pública podem solicitar a ‘meia entrada’. Após 

isso será solicitado os dos visitantes como o nome completo e a documentação. 

No primeiro dia de atividade na quarta-feira (1º/6), o valor do ingresso será isento. 

As orientações referente a participação nas atividades também podem ser através 

do telefone para agendamentos e inscrições do Parque Estadual, que é o (12) 

3882-5999; atendimento das 8h às 17h. 

Vale ressaltar que para participar das trilhas, a direção do Parque recomenda que 

as pessoas estejam vestindo roupas confortáveis, de preferência calçados firmes 

no pé, fechados e que possam ser molhados, além de calça cumprida, blusa de 

manga longa para evitar picada de insetos. 

A Trilha do Pomar é um novo roteiro do Parque, é um percurso em uma área onde 

houve restauração ambiental e que foram retiradas palmeiras exóticas invasoras e 

plantadas diversas mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. No fim de 

semana, o local servirá como roteiro utilizado para uma trilha temática, em que as 

equipes do parque irão mostrar a importância da restauração ambiental para a 

avifauna e o papel destes polinizadores. 

O Pomar das Nativas é um percurso com cerca de 100 metros de extensão e é bem 

tranquila de fazer, inclusive para crianças e idosos. 

A programação encerra no próximo sábado, dia 11, com atividades educativas no 

Centro de Visitantes do Parque Estadual, das 9h às 16h. O evento será promovido 

em conjunto com o Núcleo São Sebastião e Geotec, de consultoria ambiental. 

Segundo o gestor do Parque Estadual em Caraguatatuba, Miguel Nema Neto, a 

proposta é aproveitar a data festiva para incentivar as visitas ao núcleo. “As 

comemorações movimentam o parque, valorizam as atividades desenvolvidas aqui 

e fortalecem a importância da preservação ao meio ambiente. Não há limite 

mínimo nem máximo de idade, todos podem participar”. 

A sede administrativa do PESM – Núcleo Caraguatatuba fica na Rua Horto 

Florestal, 1.200, Bairro Rio do Ouro, Caraguatatuba. 

Além das atividades que serão promovidas em comemoração ao Dia do Meio 

Ambiente, o Parque Estadual Serra do Mar, em Caraguatatuba, possui atividades 

para as pessoas que gostam de trilhas e contato com a natureza. 

Podem participar da Rota das Aves, Trilhas das Palmeiras, da Esmeralda, do 

Jequitibá, do Poção e Pomar das Nativas. 
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Aguilar entrega novos ônibus para Caraguatatuba 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhou nesta terça-feira (31/5) a 

apresentação da frota de ônibus da empresa de transporte coletivo Expresso Fênix, 

que, a partir de amanhã, passa a operar no município. 

São 50 veículos novos equipados com ar condicionado, GPS e Wi-fi que vão ser 

utilizados pelos usuários de Norte a Sul. Cinco deles são reserva e 45 estarão nas 

ruas conforme determina o contrato. 

A vistoria foi acompanhada por vereadores da Câmara que tiveram a oportunidade 

de entender o processo que permitiu à Prefeitura encerrar o contrato com a 

empresa anterior. Um represente do Sindicato dos Motoristas também esteve 

presente. 

“Essa visita é importante para vocês conhecerem os novos veículos e a população 

entender que os percalços deixados pela empresa anterior ficaram para trás”, disse 

Aguilar Junior. 

Antes de conhecerem a frota apresentada no Mirante do Camaroeiro, o pastor 

Edivaldo Silveira da Cruz e o padre Cláudio Rodrigues da Silva deram as bênçãos 

para a entrada em operação dos ônibus. 

A empresa passa a operar nesta madrugada na cidade. 
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Nova empresa começa a operar no transporte público de 

Caraguatatuba 

 

Desde a zero hora desta quarta-feira (1º) ônibus da Expresso Fênix operam no 

transporte público de Caraguatatuba. A empresa substitui a Praiamar Transportes 

que atuava no município desde o final da década de 90. A prefeitura não renovou o 

contrato com a empresa. A Expresso Fênix manterá as mesmas linhas e horários. 

Carros da nova empresa percorreram ontem as principais avenidas da cidade 

(Foto). 

A prefeitura fez um contrato emergencial com a Fênix, até realizar uma nova 

licitação, antes, promoverá audiências públicas, que começam nesta quarta(1º), 

para ouvir a opinião da população sobre os serviços desejados no transporte 

público. 

Segundo a prefeitura, as reuniões irão subsidiar os processos que envolverão a 

nova licitação sobre o sistema de transporte público, garantindo transparência 

sobre o assunto 

Ontem, o prefeito Aguilar Júnior vistoriou os 50 ônibus que irão operar na cidade. 

“Essa visita é importante para vocês conhecerem os novos veículos e a população 

entender que os percalços deixados pela empresa anterior ficaram para trás”, disse 

Aguilar Junior. 



 

 
 

São 50 veículos , a maioria ano 2019, equipados com ar condicionado, GPS e Wi-fi 

que vão ser utilizados pelos usuários de Norte a Sul. Cinco deles são reserva e 45 

estarão nas ruas conforme determina o contrato. 

A tarifa será a mesma cobrada pela empresa anterior, R$ 3,80. Está gerando uma 

certa polêmica, a devolução do valor dos créditos adquiridos junto a empresa 

Praiamar Transportes. A prefeitura orienta que os usuários cobrem a devolução dos 

créditos da empresa. Procurada, a empresa não se manifestou. 

Segundo a prefeitura, os cartões  do Vale Transportes adquiridos da Praiamar 

poderão ser utilizados até o dia 10 de junho na nova empresa. A Fênix instalou 

duas frentes para cadastrar usuários e empresas. Em média, utilizam o transporte 

público, diariamente, cerca de 28 mil pessoas em Caraguatatuba. 

A prefeitura não divulgou o valor do contrato com a Fênix, mas no ano passado, 

chegou a divulgar que pagaria R$ 29 milhões pelo contrato emergencial de um 

ano.  Na ocasião, a prefeitura tinha conseguido, através da justiça,  tirar a Praiamar 

do transporte público, mas a empresa reverteu a decisão e se manteve a frente dos 

serviços. 
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“Viver Litoral” quer reunir conteúdos genuinamente caiçaras  

 

O Litoral Norte de São Paulo acaba de ganhar mais um canal de comunicação 

destinado ao turismo e bem viver. O instablog “Viver Litoral” foi lançado nesta 

segunda-feira (30) com o objetivo de mostrar todas as maravilhas existentes na 

região. 

O novo guia pretende reunir o que existe de melhor para aproveitar São Sebastião, 

Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. Mas, diferente de outros perfis parecidos no 

Instagram, a proposta da jornalista paulistana, Viviane Eduardo, que escolheu 

Caraguatatuba como seu mais novo recente porto seguro “o Viver Litoral quer ser o 

retrato de um recorte da região que ninguém mostra, sob um olhar apurado, 

requintado e preciso do meu amigo, repórter fotográfico e ótimo jornalista Marcello 

Veríssimo”, diz Viviane, que acumula 25 anos de carreira na área da comunicação. 

A criadora do projeto diz ainda que o material promete reunir muita paisagem e 

belezas naturais, além de dicas de onde comer, se divertir e se hospedar na região. 

“Entre e fique à vontade para opinar, curtir, compartilhar e mandar suas sugestões 

de experiências e lugares que vocês conhecem. Vamos adorar conhecer”, 

comemora a jornalista. 



 

 
 

O “Viver Litoral” é um projeto colaborativo e Viviane pretende consolidar parcerias 

profissionais com os estabelecimentos comerciais nos quatro municípios da região. 

Para saber mais mande uma DM no Instagram oficial @viver.litoral. 
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SAMU realiza quase 5 mil atendimentos nos quatro primeiros meses 

de 2022 

 

Balanço divulgado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em 

Caraguatatuba, mostra que o setor realizou 4.949 atendimentos nos primeiros 

quatro meses do ano. Pelo balanço, divulgado nesta semana, de janeiro a abril, 

foram 4. 568 atendimentos realizados pela Unidade de Suporte Básico (USB) e 

outros 381 executados pela Unidade de Suporte Avançado (USA). Para se ter uma 

ideia, no mesmo período do ano passado, foram registrados 4.502. 

De acordo com o SAMU, Caraguá conta com quatro ambulâncias de USB, que são 

responsáveis pelos atendimentos de casos com menor complexidade e uma 

Unidade de Suporte Avançado (USA) para atender os casos mais complexos. O 

serviço possui bases nas regiões Norte, Sul e centro do município, além de uma 

com 65 profissionais, entre médicos, enfermeiros, e condutores socorristas. 

Desde a sexta-feira (27), o SAMU passou a atender em uma nova base na região 

centro-sul do município, na UBS Golfinhos. 

Especificidades – As principais ocorrências registradas no primeiro quadrimestre de 

2022 envolvem especificidades clínicas, como mal súbito que teve a maior 

incidência de casos, foram 1.987. O mal súbito é um sintoma que pode estar 

relacionado a diferentes fatores, que podem envolver desde um quadro de 



 

 
 

desidratação até episódios mais graves como AVC (Acidente Vascular Cerebral), 

aneurismas, infartos e arritmias cardíacas. 

De acordo com o balanço do SAMU, ainda foram realizados 221 atendimentos de 

convulsão, 134 emergências com gestantes e outros 66 atendimentos 

relacionados com hipertensão. 

O trânsito também mobilizou o serviço em Caraguatatuba desde o começo do ano. 

Os números mostram 107 atendimentos de trânsito envolvendo vítimas, 73 com 

motos e 47 ocorrências com bicicleta. Além disso, ainda foram registrados 660 

acidentes registrados envolvendo quedas e traumas. 
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Bolsa Atleta: Ilhabela passa Caraguá!!! 

 

De acordo com notícia veiculada pelo Portal Tamoios News, a partir do mês de 

março deste ano, Ilhabela deu início às inscrições para o programa Bolsa Atleta, 

com objetivo de estimular os atletas de alto rendimento por meio de auxílio 

monetário. 

 O custeio é destinado às despesas com alimentação, material esportivo, taxas de 

inscrição em competições, transportes e outras despesas relativas à prática 

esportiva. 

O que chama atenção é que em Caraguatatuba, a Secretaria Municipal de Esportes 

tem para este ano a peça orçamentária de aproximadamente 21 milhões a serem 

repassados pela Prefeitura Municipal, mas ainda não tem previsão de pagamento 

de bolsa atleta. 

Sobre o assunto a reportagem do blog CaraguaSports encaminhou e-mail para a 

Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal: 

    Boa tarde,  

     Mauricio Poeta Netto, blog CaraguaSports. 

      WhatsApp 12 988168379 

    Qual a previsão para pagamento de bolsa atleta em Caraguatatuba? 

     Grato pela atenção,  



 

 
 

      Abraços. 

O objetivo da demanda é informar aos atletas da cidade sobre a previsão do 

pagamento de Bolsa Atleta.  

Quem acompanha as notícias esportivas divulgadas pelos meios oficiais da 

Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, tem a 

impressão de que os esportes caminham pelo fantástico e fabuloso "País das 

Maravilhas". 

Não há, pelo menos por experiências anteriores, certeza de que o setor de 

Comunicação da Prefeitura de Caraguatatuba irá nos retornar com uma resposta 

sobre a previsão de início de pagamento do Bolsa Atleta parte da Secretaria 

Municipal de Esportes. 

Para esclarecimento, a Secretaria de Comunicação de Caraguatatuba, tem para 

2022 uma verba em torno de 10 milhões para divulgar as ações da Prefeitura. 

Mas o mais importante para os atletas de alto rendimento da Secretaria de 

Esportes é saber a partir de quando será iniciado para todos indistintamente o 

pagamento de Bolsa Atleta. 

Ilhabela 

Em Ilhabela a notícia mais recente sobre Bolsa Atleta é também veiculada pelo 

Portal Tamoios News, com data de 30 de maio. 

"A Prefeitura de Ilhabela informa que se encerra no dia 2 de junho, o prazo para 

entrar com pedido de recurso aos atletas que tiveram seus pedidos indeferidos nas 

inscrições do Bolsa-Atleta Municipal. 

Os atletas que tiveram seus pedidos indeferidos, devem protocolar o recurso no 

Espaço de Atendimento ao Cidadão “VIA VERDE”, que fica localizado na avenida 

Princesa Isabel, 1533, no Perequê e funciona de segunda à sexta-feira, das 10h às 

17h. O prazo para recurso é até o dia 2 de junho". 

Como vovó já dizia: "Um pingo de tinta é letra para quem sabe ler". Quero dizer, em 

Ilhabela a questão do pagamento do Bolsa Atleta está bem mais adiantado, ou 

seja, os atletas do arquipélago irão começar a receber muito antes do que os 

atletas de Caraguatatuba. 

Rememorando os tempos do programa "Esporte Amador" na rádio Oceânica AM, 

vem a mente uma entrevista com o prefeito Aguilar Junior, recém eleito para o 1° 

mandato. Na época, a declaração sobre os esportes na cidade foi a seguinte: 

"Vamos priorizar apoio aos atletas de alto rendimento" 

E agora, será que o prefeito Aguilar Junior, hoje, no exercício do seu 2° mandato 

perdeu o entusiasmo para com o esporte amador? 



 

 
 

Há rumores de que a "Organização Soicial Nova Onda" estaria recebendo 15 

milhões dos 21 milhões destinados para a Secretaria Municipal de Esportes. 

Amigos do esporte, a questão é: Se não há falta de verba qual a explicação para o 

não pagamento aos atletas de alto rendimento do programa Bolsa Atleta?  

Ou o programa Bolsa Atleta foi extinto, e agora??? 

Sem citar nomes de atletas que estão à espera da normalização do programa Bolsa 

Atleta em Caraguatatuba, reportamos aqui o início das atividades esportivas deste 

ano com aquele modesto torneio de beach Soccer que teve lugar numa arena 

improvisada na avenida da praia. 

A Seleção de Beach Soccer da cidade é referência estadual e, mesmo assim, os 

atletas comprovadamente de alto rendimento, são tratados de modo indiferente 

pela Secretaria de Esportes. 

Só são lembrados quando os convocam para representar a cidade, recebem 

elogios, porém, nada recebem de apoio financeiro para o desenvolvimento de suas 

atividades como atletas. 
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Caputera de Caraguá na Copa Batista em São Sebastião 

 

Uma das equipes tradicionais do futebol amador de Caraguatatuba, a A.A. 

Caputera, fará neste domingo, 5 de junho, sua estreia na Copa Batista em São 

Sebastião, frente a forte equipe do Juventude, as 13 horas na Arena Itatinga. 

Para Willian Rosa  dirigente e responsável pela comissão técnica da A.A Caputera, é 

motivo de orgulho poder representar a Caraguatatuba na competição. 

Caputera entra para o certame em uma chave de quatro times que disputarão duas 

vagas na fase inicial de classificação. 

Na primeira partida o Caputera de Caraguá terá pela frente, nada mais nada 

menos, que o time do Juventude, atual campeão de São Sebastião. 



 

 
 

Para Willian Rosa trata- se de mais uma grande oportunidade na história do 

Caputera. 

Willian Rosa: "Time que entra numa competição não pode escolher adversário. 

Temos um bom elenco e vamos pra cima do Juventude que é uma grande equipe". 

Um dos dirigentes mais respeitados do meio esportivo de Caraguatatuba, Willian 

Rosa, destaca a importância da parceria com jogadores de equipes de 

representatividade regional para compor o elenco da A.A. Caputera na disputa da 

Copa Batista de São Sebastião. 

Para o jogo contra o Juventude, o Caputera terá no elenco jogadores como Pierre 

(Riza), Alex Rios (União), Cafu e Mineiro (Vila da Quina). 

Willian Rosa: "São algumas das surpresas que vestirão a camisa do time na estreia 

do campeonato Sebastianense". 

É possível afirmar que os  jogadores convidados são "classe A" do nível de Dedé, 

Davi, Edmilson, e Rodrigo da A.A. Caputera. 

A.A. Caputera atualmente na 2° divisão do futebol amador de Caraguatatuba, 

segundo sua diretoria, está otimista com relação a disputa da Copa Batista em São 

Sebastião. 

Representar bem a cidade de Caraguatatuba, fazendo bonito na competição é o 

objetivo principal do time. 

Além disso, de acordo com o que apurou a reportagem do blog CaraguaSports, a 

Associação Atlética Caputera pensa positivamente no campeonato da 2° divisão 

2022 de Caraguatatuba. 

Caputera que já pertenceu a elite do futebol amador desta terra de muitos 

caraguatás, pretende recuperar essa posição no campeonato previsto para ter bola 

rolando a partir do próximo mês de julho. 

É  realmente motivo de orgulho para um time de futebol disputar uma competição 

intermunicipal representando a bandeira de sua cidade. 

A.A. Caputera é uma equipe que, por sua história e tradição, reúne todos os 

requisitos para fazer uma brilhante participação na Copa Batista. E é esse o motivo 

da nossa sincera torcida. 

Willian Rosa também está na galeria dos personagens de destaque do esporte 

amador em Caraguatatuba por tantos anos de luta sem nunca esmorecer. 

Entre tantos vereadores que vivem querendo auto promoção junto a dirigentes, 

jogadores e torcedores de Caraguatatuba, está mais do que na hora de se 

apresentar na Câmara Municipal um projeto de lei instituindo o dia do dirigente do 

futebol amador. 



 

 
 

O dia do dirigente do futebol amador de Caraguatatuba será um merecido 

reconhecimento a todos os que se envolvem de corpo e alma no intuito de manter 

vivo o esporte no seio de sua comunidade. 
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Expresso Fênix apresenta 50 novos ônibus que vão operar em 

Caraguatatuba (SP) 

 

A Expresso Fênix apresentou 50 novos ônibus que vão operar em Caraguatatuba 

(SP) a partir desta quarta-feira, 1º de junho de 2022. 

Segundo a Prefeitura, os veículos são novos, equipados com ar-condicionado, GPS 

e Wi-Fi. 

Ao todo, serão cinco ônibus para reserva e 45 em operação, conforme determina o 

contrato. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhou a apresentação da frota. 

A vistoria também foi acompanhada por vereadores da Câmara. Um representante 

do Sindicato dos Motoristas também esteve presente. 

Conforme já noticiado pelo Diário do Transporte, a empresa passa a operar nesta 

madrugada na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 


