
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta e Quinta-Feira, 01 e 02 de Junho de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Expresso Fênix inicia hoje (1) a operar em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Homem é preso por tentativa de homicídio em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Espaço para Autores do Litoral Norte é inaugurado na Biblioteca Municipal de 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Em Caraguá: Edital de convocação de candidatos a GCM saiu hoje (1) 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Campeonatos da 3ª divisão e do Master 50 anos começam neste final de semana 

em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Homem é preso pela PM após tentar matar outro a facada em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga edital de convocação dos candidatos à GCM 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Homem é detido por tentativa de homicídio com faca em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Caraguá é selecionada pelo programa de apoio cultural do Estado “Tradição SP” 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe ônibus após contratação de nova operadora 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/expresso-fenix-inicia-oficialmente-a-operar-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/homem-e-preso-por-tentativa-de-homicidio-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/espaco-para-autores-do-litoral-norte-e-inaugurado-na-biblioteca-municipal-de-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/espaco-para-autores-do-litoral-norte-e-inaugurado-na-biblioteca-municipal-de-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/prefeitura-de-caragua-edital-de-convocacao-de-candidatos-a-gcm-saiu-hoje-1/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19804/campeonatos-da-3%EF%BF%BD-divisao-e-do-master-50-anos-comecam-neste-final-de-semana-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/19804/campeonatos-da-3%EF%BF%BD-divisao-e-do-master-50-anos-comecam-neste-final-de-semana-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/19806/homem-e-preso-pela-pm-apos-tentar-matar-outro-a-facada-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/19809/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-edital-de-convocacao-dos-candidatos-a-gcm
https://www.portalr3.com.br/2022/06/homem-e-detido-por-tentativa-de-homicidio-com-faca-em-caragua/
https://www.portalr3.com.br/2022/06/caragua-e-selecionada-pelo-programa-de-apoio-cultural-do-estado-tradicao-sp/
https://novaimprensa.com/2022/06/caraguatatuba-recebe-novos-onibus.html


 

 
 

Caraguatatuba 

Homem é preso após tentar matar segurança a facadas em Caraguatatuba 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Nova empresa começa operar o transporte público a partir desta quarta-feira em 

Caraguatatuba 

 

Contra e Verso 

Caraguatatuba 

Morro do Algodão prestigia visita de Carlos Lothar 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Nova empresa começar a atuar no transporte público de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

17ª edição do Caraguá A Gosto fecha inscrições com mais de 50 estabelecimentos 

confirmados 

 

Caraguatatuba 

Após queda na pandemia, investimentos chegam a R$ 2,23 bilhões RMVale em 

2022, aponta Seade 

 

Caraguatatuba 

Obra dos contornos da Tamoios é responsável por 67% dos investimentos no Vale 

em 2022 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Que pena! Arvore derrubada pelo vendaval foi retalhada por motosserras e vai virar 

adubo  

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba (SP) tem nova empresa de transporte público a partir desta quarta-

feira (1º) 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é selecionada pelo programa de apoio cultural do Estado ‘Tradição 

SP’  

https://novaimprensa.com/2022/06/preso-tentar-matar-seguranca.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/06/01/nova-empresa-comeca-operar-o-transporte-publico-a-partir-desta-quarta-feira-em-caraguatatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/06/01/nova-empresa-comeca-operar-o-transporte-publico-a-partir-desta-quarta-feira-em-caraguatatuba.ghtml
https://contraeverso.com.br/morro-do-algodao-prestigia-visita-de-carlos-lothar/
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/nova-empresa-comecar-a-atuar-no-transporte-publico-de-caraguatatuba-1.218130
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/17-edic-o-do-caragua-a-gosto-fecha-inscric-es-com-mais-de-50-estabelecimentos-confirmados-1.218138
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/17-edic-o-do-caragua-a-gosto-fecha-inscric-es-com-mais-de-50-estabelecimentos-confirmados-1.218138
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/economia/apos-queda-na-pandemia-investimentos-chegam-a-r-2-23-bilh-es-na-rmvale-em-2022-aponta-seade-1.218202
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/economia/apos-queda-na-pandemia-investimentos-chegam-a-r-2-23-bilh-es-na-rmvale-em-2022-aponta-seade-1.218202
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/economia/obra-dos-contornos-da-tamoios-e-responsavel-por-67-dos-investimentos-no-vale-em-2022-1.218203
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/economia/obra-dos-contornos-da-tamoios-e-responsavel-por-67-dos-investimentos-no-vale-em-2022-1.218203
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/que-pena-arvore-derrubada-pelo-vendaval.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/que-pena-arvore-derrubada-pelo-vendaval.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-sp-tem-nova-empresa-de-transporte-publico-a-partir-desta-quarta-feira-1-1.386996
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-sp-tem-nova-empresa-de-transporte-publico-a-partir-desta-quarta-feira-1-1.386996
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/01/caraguatatuba-e-selecionada-pelo-programa-de-apoio-cultural-do-estado-tradicao-sp/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/01/caraguatatuba-e-selecionada-pelo-programa-de-apoio-cultural-do-estado-tradicao-sp/


 

 
 

Caraguatatuba 

Aluno surdo das Oficinas Culturais, Eduardo Capponero lança exposição ‘Formas e 

Expressões’  

 

Caraguatatuba 

Programação Cultural traz Festival de Dança, exposição e apresentação musical 

gratuita  

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Edital de convocação dos candidatos à GCM 

 

Caraguatatuba 

Aguilar Junior acompanha início da operação do transporte coletivo 

 

012 News 

Caraguatatuba 

Nova empresa começa a operar o transporte público de Caraguatatuba nesta 

quarta-feira (1º) 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 135 vagas de emprego até sexta-feira  

 

Caraguatatuba 

Mês de junho em Caraguatatuba tem campeonato de Jiu Jitsu, Corrida de Rua e 

Circuito de Maratona Aquática  

 

Caraguatatuba 

Alistamento nas Forças Armadas de jovens nascidos em 2004 segue até 30 de 

junho  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é selecionada pelo programa de apoio cultural do Estado ‘Tradição 

SP’  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa de campeonato de atletismo com atletas PCDs em 

modalidades sem adaptações  

 

Caraguatatuba 

Etec de Caraguatatuba oferece 80 vagas em dois cursos para 2º semestre de 2022  

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/01/aluno-surdo-das-oficinas-culturais-eduardo-capponero-lanca-exposicao-formas-e-expressoes/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/01/aluno-surdo-das-oficinas-culturais-eduardo-capponero-lanca-exposicao-formas-e-expressoes/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/01/programacao-cultural-traz-festival-de-danca-exposicao-e-apresentacao-musical-gratuita/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/01/programacao-cultural-traz-festival-de-danca-exposicao-e-apresentacao-musical-gratuita/
https://www.caraguatv.com.br/2022/06/01/edital-de-convocacao-dos-candidatos-a-gcm/
https://www.caraguatv.com.br/2022/06/01/aguilar-junior-acompanha-inicio-da-operacao-do-transporte-coletivo/
https://www.012news.com.br/nova-empresa-comeca-a-operar-o-transporte-publico-de-caraguatatuba-nesta-quarta-feira-1o/
https://www.012news.com.br/nova-empresa-comeca-a-operar-o-transporte-publico-de-caraguatatuba-nesta-quarta-feira-1o/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/pat-de-caraguatatuba-tem-135-vagas-de-emprego-ate-sexta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/mes-de-junho-em-caraguatatuba-tem-campeonato-de-jiu-jitsu-corrida-de-rua-e-circuito-de-maratona-aquatica
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/mes-de-junho-em-caraguatatuba-tem-campeonato-de-jiu-jitsu-corrida-de-rua-e-circuito-de-maratona-aquatica
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/alistamento-nas-forcas-armadas-de-jovens-nascidos-em-2004-segue-ate-30-de-junho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/alistamento-nas-forcas-armadas-de-jovens-nascidos-em-2004-segue-ate-30-de-junho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-e-selecionada-pelo-programa-de-apoio-cultural-do-estado-tradicao-sp
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-e-selecionada-pelo-programa-de-apoio-cultural-do-estado-tradicao-sp
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-participa-de-campeonato-de-atletismo-com-atletas-pcds-em-modalidades-sem-adaptacoes
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-participa-de-campeonato-de-atletismo-com-atletas-pcds-em-modalidades-sem-adaptacoes
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/etec-de-caraguatatuba-oferece-80-vagas-em-dois-cursos-para-2o-semestre-de-2022


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba emite carnê on-line do ISS Fixo e taxas a partir agosto  

 

Caraguatatuba 

Programação Cultural traz Festival de Dança, exposição e apresentação musical 

gratuita  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado  

 

Caraguatatuba 

Missas, cavalgada e ‘afogado’ marcam encerramento da 31ª Festa do Divino 

Espírito Santo em Caraguatatuba, no domingo  

 

Caraguatatuba 

Prefeito Aguilar Junior acompanha início da operação do Expresso Fênix em 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba promove mais um curso de manipulação de alimentos  

 

Caraguatatuba 

Com previsão de mau tempo e chuva, Prefeitura de Caraguatatuba adia mutirão do 

Dia D de Combate à Dengue  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga novo prazo de inscrição para o 5º Jazz & 

Vinhos Festival  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga edital de convocação dos candidatos à GCM  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba promove atividades para comemorar a Semana do 

Meio Ambiente  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga edital de convocação dos candidatos à GCM 

 

Caraguatatuba 

Etec de Caraguatatuba oferece 80 vagas em dois cursos para 2º semestre de 2022 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-emite-carne-on-line-do-iss-fixo-e-taxas-a-partir-agosto
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/programacao-cultural-traz-festival-de-danca-exposicao-e-apresentacao-musical-gratuita
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/programacao-cultural-traz-festival-de-danca-exposicao-e-apresentacao-musical-gratuita
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-realiza-feira-de-adocao-de-caes-e-gatos-neste-sabado
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/missas-cavalgada-e-afogado-marcam-encerramento-da-31a-festa-do-divino-espirito-santo-em-caraguatatuba-no-domingo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/missas-cavalgada-e-afogado-marcam-encerramento-da-31a-festa-do-divino-espirito-santo-em-caraguatatuba-no-domingo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeito-aguilar-junior-acompanha-inicio-da-operacao-do-expresso-fenix-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeito-aguilar-junior-acompanha-inicio-da-operacao-do-expresso-fenix-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-mais-um-curso-de-manipulacao-de-alimentos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/com-previsao-de-mau-tempo-e-chuva-prefeitura-de-caraguatatuba-adia-mutirao-do-dia-d-de-combate-a-dengue
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/com-previsao-de-mau-tempo-e-chuva-prefeitura-de-caraguatatuba-adia-mutirao-do-dia-d-de-combate-a-dengue
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-novo-prazo-de-inscricao-para-o-5o-jazz-vinhos-festival
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-novo-prazo-de-inscricao-para-o-5o-jazz-vinhos-festival
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-edital-de-convocacao-dos-candidatos-a-gcm
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-atividades-para-comemorar-a-semana-do-meio-ambiente
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-atividades-para-comemorar-a-semana-do-meio-ambiente
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-edital-de-convocacao-dos-candidatos-a-gcm/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/etec-de-caraguatatuba-oferece-80-vagas-em-dois-cursos-para-2o-semestre-de-2022/


 

 
 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é selecionada pelo programa de apoio cultural do Estado ‘Tradição 

SP’ 

 

Caraguatatuba 

Aluno surdo das Oficinas Culturais, Eduardo Capponero lança exposição ‘Formas e 

Expressões’ 

 

Caraguatatuba 

Programação Cultural traz Festival de Dança, exposição e apresentação musical 

gratuita 

 

Caraguatatuba 

ABERTURA DO 33º CAMPEONATO BRASILEIRO DE JET SKI 2022 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa de campeonato de atletismo com atletas PCDs em 

modalidades sem adaptações 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba emite carnê on-line do ISS Fixo e taxas a partir agosto 

 

Caraguatatuba 

Missas, cavalgada e ‘afogado’ marcam encerramento da 31ª Festa do Divino 

Espírito Santo em Caraguatatuba, no domingo 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba promove atividades para comemorar a Semana do 

Meio Ambiente 

 

Caraguatatuba 

Etec de Caraguatatuba oferece 80 vagas em dois cursos para 2º semestre de 2022 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba promove mais um curso de manipulação de alimentos 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga edital de convocação dos candidatos à GCM 

https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-e-selecionada-pelo-programa-de-apoio-cultural-do-estado-tradicao-sp/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-e-selecionada-pelo-programa-de-apoio-cultural-do-estado-tradicao-sp/
https://falacaragua.com.br/2022/06/aluno-surdo-das-oficinas-culturais-eduardo-capponero-lanca-exposicao-formas-e-expressoes/
https://falacaragua.com.br/2022/06/aluno-surdo-das-oficinas-culturais-eduardo-capponero-lanca-exposicao-formas-e-expressoes/
https://falacaragua.com.br/2022/06/programacao-cultural-traz-festival-de-danca-exposicao-e-apresentacao-musical-gratuita/
https://falacaragua.com.br/2022/06/programacao-cultural-traz-festival-de-danca-exposicao-e-apresentacao-musical-gratuita/
https://falacaragua.com.br/2022/06/abertura-do-33o-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-2022/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-participa-de-campeonato-de-atletismo-com-atletas-pcds-em-modalidades-sem-adaptacoes/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-participa-de-campeonato-de-atletismo-com-atletas-pcds-em-modalidades-sem-adaptacoes/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-emite-carne-on-line-do-iss-fixo-e-taxas-a-partir-agosto/
https://falacaragua.com.br/2022/06/missas-cavalgada-e-afogado-marcam-encerramento-da-31a-festa-do-divino-espirito-santo-em-caraguatatuba-no-domingo/
https://falacaragua.com.br/2022/06/missas-cavalgada-e-afogado-marcam-encerramento-da-31a-festa-do-divino-espirito-santo-em-caraguatatuba-no-domingo/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-atividades-para-comemorar-a-semana-do-meio-ambiente/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-atividades-para-comemorar-a-semana-do-meio-ambiente/
https://falacaragua.com.br/2022/06/etec-de-caraguatatuba-oferece-80-vagas-em-dois-cursos-para-2o-semestre-de-2022/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-mais-um-curso-de-manipulacao-de-alimentos/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-realiza-feira-de-adocao-de-caes-e-gatos-neste-sabado/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-edital-de-convocacao-dos-candidatos-a-gcm/


 

 
 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é selecionada pelo programa de apoio cultural do Estado ‘Tradição 

SP’  

 

Caraguatatuba 

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

sábado  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga edital de convocação dos candidatos à GCM  

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Parque Estadual Serra do Mar, em Caraguatatuba, tem programação especial a 

partir desta quarta 

 

Caraguatatuba 

Nova empresa passa a operar o transporte público de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeito de Caraguatatuba comenta polêmica com a Praiamar Transportes e outros 

assuntos da cidade 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 132 vagas de emprego até quarta (01). 

 

Caraguatatuba 

Programa Câmara Jovem promove debate na Semana do Meio Ambiente. 

 

Caraguatatuba 

Nova base do Samu na UBS Golfinhos. 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Homem é preso após tentar esfaquear segurança de lanchonete em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/01/policia-militar-prende-homem-por-tentativa-de-homicidio-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/01/caraguatatuba-e-selecionada-pelo-programa-de-apoio-cultural-do-estado-tradicao-sp/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/01/caraguatatuba-e-selecionada-pelo-programa-de-apoio-cultural-do-estado-tradicao-sp/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/01/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-dia-d-de-combate-a-dengue-no-proximo-sabado/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/01/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-dia-d-de-combate-a-dengue-no-proximo-sabado/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/01/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-edital-de-convocacao-dos-candidatos-a-gcm/
https://spriomais.com.br/2022/06/01/parque-estadual-serra-do-mar-em-caraguatatuba-tem-programacao-especial-a-partir-desta-quarta/
https://spriomais.com.br/2022/06/01/parque-estadual-serra-do-mar-em-caraguatatuba-tem-programacao-especial-a-partir-desta-quarta/
https://spriomais.com.br/2022/06/01/nova-empresa-passa-a-operar-o-transporte-publico-de-caraguatatuba/
https://spriomais.com.br/2022/06/01/prefeito-de-caraguatatuba-comenta-polemica-com-a-praiamar-transportes-e-outros-assuntos-da-cidade/
https://spriomais.com.br/2022/06/01/prefeito-de-caraguatatuba-comenta-polemica-com-a-praiamar-transportes-e-outros-assuntos-da-cidade/
https://diariocaicara.com.br/pat-de-caraguatatuba-tem-132-vagas-de-emprego-ate-quarta-01/
https://diariocaicara.com.br/programa-camara-jovem-promove-debate-na-semana-do-meio-ambiente/
https://diariocaicara.com.br/nova-base-do-samu-na-ubs-golfinhos/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/homem-e-preso-apos-tentar-esfaquear-seguranca-de-lanchonete-em-caraguatatuba-16515017


 

 
 

Expresso Fênix inicia operação do transporte coletivo em Caraguatatuba 
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Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio em Caraguatatuba 
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Caraguatatuba é selecionada pelo programa de apoio cultural do Estado ‘Tradição 

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

sábado 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga edital de convocação dos candidatos à GCM 
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Caraguatatuba 

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

bem-estar de recém-nascidos  
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Caraguatatuba 

Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é selecionada pelo programa de apoio cultural do Estado ‘Tradição 

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

sábado 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga edital de convocação dos candidatos à GCM 
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Mudança acontece no transporte coletivo de Caraguá 
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Nova empresa opera o transporte público em Caraguá 

 

Jornal Vanguarda 

Primeiro dia de operação de nova empresa em Caraguá tem reclamação 
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Veículo: Tamoios News 

 

Expresso Fênix inicia hoje (1) a operar em Caraguatatuba 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhou ontem (31/5) a 

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

que, a partir de hoje (1), 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 passou a operar nesta madrugada na cidade. 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Homem é preso por tentativa de homicídio em Caraguatatuba 

 

O fato ocorreu na noite dessa terça-feira (31), durante uma briga em uma 

lanchonete no bairro Indaiá, em Caraguatatuba. 

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, segurança do local, e testemunhas, 

informaram que o agressor, após discutir com o segurança pegou uma faca e 

desferiu golpes contra ele, porém sem acertá-lo. 

Quando os policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior chegaram ao local 

o homem ainda estava com a faca nas mãos. Foi dada ordem para que a largasse, 

o agressor acabou soltando a faca e se rendendo. 

Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para a cadeia 

pública. 
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Espaço para Autores do Litoral Norte é inaugurado na Biblioteca 

Municipal de Caraguatatuba 

 

A inauguração oficial do Espaço Regional “Aglaê Magalhães Daniel”, na Biblioteca 

Municipal Afonso Schmidt, em Caraguatatuba, foi realizada pela Fundacc, na última 

semana de maio.  

O espaço é um local onde autores de todo o Litoral Norte poderão expor suas obras 

à população, realizar lançamentos, reuniões, pesquisas e estudos. 

O nome escolhido é em homenagem à poetisa e escritora conhecida 

carinhosamente por Kaká. Ela trabalhou por 17 anos na biblioteca, e mesmo após 

sua aposentadoria, continuou a colaborar e visitar o local, participando da 

Comissão Setorial de Literatura e dos concursos de poesia. 

Na inauguração foi feito também o lançamento do livro de poesias ‘Máscaras de 

Cada Um’, uma coletânea de poesias de autoria de Aglaê Magalhães (Kaká) que 

veio a falecer logo após terminar de escrever a obra, em 2019. O livro foi publicado 

pela editora da cidade, Fonte de Ideias, com parte da verba da Lei Aldir Blanc e 

contribuição de amigos. 

Amigos, familiares e funcionários da Fundacc participaram do evento, que também 

contou com a participação do coral Àgua Viva. Agora Kaká, parte importante da 



 

 
 

história da Fundação, está eternizada em um dos locais que mais gostava: a 

biblioteca. 
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Em Caraguá: Edital de convocação de candidatos a GCM saiu hoje (1) 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Comissão do Concurso Público, 

divulgou nesta quarta-feira (1º/6) o edital de convocação dos 70 candidatos à 

Guarda Civil Municipal (GCM) do concurso público 01/19, que seguirão para a 2ª 

fase. 

Os aprovados deverão se apresentar no dia 1º/07, às 8h, na Fundação Cultural e 

Educacional de Caraguatatuba – FUNDACC, que está localizada na Rua Santa Cruz, 

396, no Centro. Cabe ressaltar que aquele que não comparecer na data e horário 

especificado será considerado reprovado e, consequentemente, eliminado do 

concurso. 

O convocado deverá preencher o Formulário de Efetivação de Matrícula, anexar os 

documentos exigidos e encaminhar para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br até o dia 10/06. A Comissão do Concurso 

solicita que os candidatos convocados para esta fase, que não desejam dar 

continuidade na participação do certame, manifestem sua desistência através do 

preenchimento do Termo de Desistência e encaminhem para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br, também até o dia 10/06. 

O formulário está disponível no Diário Oficial do município, no ‘anexo 02’. É 

importante que o documento seja preenchido com letra legível. Da mesma forma 

com o Termo de Desistência, que está disponibilizado no mesmo documento no 

‘anexo 03’ ao final da página. 



 

 
 

O candidato efetivamente matriculado será denominado Aluno Guarda e receberá 

uma ajuda de custo no valor de R$ 1.200. Também será concedido Vale 

Alimentação no valor de R$ 350 disponibilizados no 5º dia útil do mês 

subsequente, enquanto matriculado no curso regularmente, não se configurando 

nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração Municipal. 

A partir do dia 04/07 o curso será ministrado no Centro Formação do Educador 

(Cefe)  Profª Leny Bevilacqua, que fica situado na Avenida Olivo Gomes, 250, no 

bairro Santana, em São José dos Campos. 

Nos dias de curso, a Prefeitura de Caraguatatuba irá disponibilizar transporte 

diário, ida e volta, exclusivamente para os Alunos Guarda com saída da sede da 

Secretaria de Mobilidade Urbana de Caraguatatuba até o local do curso. O 

embarque será às 6h e o retorno de São José dos Campos será às 17h30. 

O Curso de Formação Intensivo terá 640 horas e será presencial. As disciplinas 

serão dividas entre teóricas e práticas. Cabe ressaltar que o início efetivo da 

segunda etapa será no dia 1º de Julho, com previsão de término em novembro de 

2022. 

O candidato pode ver o edital de convocação na íntegra, por meio do 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-

municipal/ 
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Campeonatos da 3ª divisão e do Master 50 anos começam neste final 

de semana 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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Homem é preso pela PM após tentar matar outro a facada em 

Caraguá 

 

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na noite de terça-feira 

(31/5), por tentativa de homicídio. Ele havia tentado matar outro indivíduo a facada 

durante uma discussão em uma lanchonete no bairro Indaiá.  

Os policiais chegaram ao local e depararam com o indivíduo com uma faca na mão. 

Eles deram ordem para que o homem largasse a arma e o criminoso se rendeu.  

De acordo com a Polícia Militar, em contato com a vítima e testemunhas, elas 

informaram que houve uma discussão com o segurança (vítima) do comércio e em 

seguida o agressor pegou a faca e desferiu golpes contra a vítima, porém nenhum 

veio acertá-lo. Em consequência, foi dada voz de prisão em flagrante por tentativa 

de homicídio ao criminoso, encaminhado para a cadeia pública. 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga edital de convocação dos 

candidatos à GCM 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Comissão do Concurso Público, 

divulgou nesta quarta-feira (1º/6) o edital de convocação dos 70 candidatos à 

Guarda Civil Municipal (GCM) do concurso público 01/19, que seguirão para a 2ª 

fase. 

Os aprovados deverão se apresentar no dia 1º de julho, às 8h, na Fundação 

Cultural e Educacional de Caraguatatuba – FUNDACC, localizada na Rua Santa 

Cruz, 396, no Centro. Cabe ressaltar que aquele que não comparecer na data e 

horário especificado será considerado reprovado e, consequentemente, eliminado 

do concurso. 

O convocado deverá preencher o Formulário de Efetivação de Matrícula, anexar os 

documentos exigidos e encaminhar para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br até o dia 10/06. A Comissão do Concurso 

solicita que os candidatos convocados para esta fase, que não desejam dar 

continuidade na participação do certame, manifestem sua desistência através do 

preenchimento do Termo de Desistência e encaminhem para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br, também até o dia 10/06. 

O formulário está disponível no Diário Oficial do município, no ‘anexo 02’. É 

importante que o documento seja preenchido com letra legível. Da mesma forma 



 

 
 

com o Termo de Desistência, que está disponibilizado no mesmo documento no 

‘anexo 03’ ao final da página. 

O candidato efetivamente matriculado será denominado Aluno Guarda e receberá 

uma ajuda de custo no valor de R$ 1.200. Também será concedido Vale 

Alimentação no valor de R$ 350 disponibilizados no 5º dia útil do mês 

subsequente, enquanto matriculado no curso regularmente, não se configurando 

nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração Municipal. 

A partir do dia 04 de julho, o curso será ministrado no Centro Formação do 

Educador (Cefe)  Profª Leny Bevilacqua, que fica situado na Avenida Olivo Gomes, 

250, no bairro Santana, em São José dos Campos. 

Nos dias de curso, a Prefeitura de Caraguatatuba irá disponibilizar transporte 

diário, ida e volta, exclusivamente para os Alunos Guarda com saída da sede da 

Secretaria de Mobilidade Urbana de Caraguatatuba até o local do curso. O 

embarque será às 6h e o retorno de São José dos Campos será às 17h30. 

O Curso de Formação Intensivo terá 640 horas e será presencial. As disciplinas 

serão dividas entre teóricas e práticas. Cabe ressaltar que o início efetivo da 

segunda etapa será no dia 1º de Julho, com previsão de término em novembro de 

2022. 

O candidato pode ver o edital de convocação na íntegra, por meio do link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-

municipal/ 
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https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-municipal/
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Homem é detido por tentativa de homicídio com faca em Caraguá 

 

Na noite de terça feira (31), a PM foi informada através do COPOM de uma 

ocorrência pelo bairro Indaiá, em Caraguatatuba, sendo que no local, uma 

lanchonete, havia uma briga e um homem estaria armado de faca. 

Uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior deslocou ao local e 

deparou com um homem armado com uma faca nas mãos, sendo dada ordem para 

que largasse a faca. 

Após verbalização o homem soltou a faca e se rendeu. Em contato com a vítima e 

testemunhas, elas informaram que houve uma discussão com o segurança (vítima) 

do comércio e devido discussão com o agressor, ele pegou a faca e desferiu golpes 

contra a vítima, porém nenhum veio a atingir a vítima. 

Em consequência, foi dada voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio ao 

envolvido e encaminhado para o Distrito Policial para as demais providências. 
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Caraguá é selecionada pelo programa de apoio cultural do Estado 

“Tradição SP” 

 

Caraguatatuba foi selecionada para participar do programa Tradição SP, que visa a 

concessão de apoio a eventos de cunho cultural realizados pelos municípios 

paulistas, como festas, festivais, feiras e celebrações. 

Dentre os 645 municípios do Estado de São Paulo, foram selecionadas 104 

cidades, sendo Caraguatatuba a representante do Litoral Norte. 

Para a presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, “é uma enorme satisfação sermos 

contemplados com este programa de fomento, que não poderia vir em hora melhor 

após dois anos de pandemia, onde, agora, estamos trabalhando para retomada 

dos eventos e ações em prol da população”. 

O coordenador de cine-foto-vídeo da Fundação, Eliotty Caetano, aproveitou para 

adiantar que a concessão de apoio ofertada pelo programa Tradição SP será 

investida no setor audiovisual municipal. “Este recurso é de suma importância e 

será empregado para o desenvolvimento do audiovisual em nossa cidade, 

especialmente por conta do aumento da demanda do setor, durante e após a 

pandemia. Traremos para Caraguatatuba inovações e profissionais da área 

renomados internacionalmente, aguardem mais novidades”, divulgou. 

O programa Tradição SP busca incentivar eventos que promovam a salvaguarda e o 

desenvolvimento das tradições, das identidades e da história das regiões, além de 

articular e facilitar o estabelecimento de parcerias e co realizações, em 

consonância com as políticas públicas culturais do Estado de São Paulo e as 



 

 
 

necessidades locais. Apoia eventos municipais com apresentações artísticas, 

palestras, workshops, infraestrutura, oficinas, dentre outros. 

O programa Tradição SP é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa do Estado de São Paulo, a Amigos da Arte e os municípios selecionados por 

meio desta Chamada. 
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Caraguatatuba recebe ônibus após contratação de nova operadora 

 

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

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

que, a partir da madrugada de hoje (1º), passou a trabalhar no município. A 

empresa é a mesma que opera o transporte público em Ilhabela. 

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 dos ônibus foi acompanhada por vereadores da Câmara Municipal, que 

tiveram a oportunidade de entender o processo que permitiu à Prefeitura encerrar 

o contrato com a Praiamar. 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. 

 

https://rapidofenix.com.br/
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Homem é preso após tentar matar segurança a facadas em 

Caraguatatuba 

 

Um homem foi preso pela polícia militar após tentar esfaquear o segurança de uma 

lanchonete, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba. A equipe chegou ao local na noite 

desta terça feira (31), após denúncia, e encontrou o suspeito ainda com a arma em 

mãos. 

De acordo com a PM,  houve uma briga entre os dois indivíduos e o agressor partiu 

para cima do segurança do comércio com a faca. Em contato com a vítima e 

testemunhas, elas contaram que o agressor desferiu golpes contra a vítima, porém 

nenhum acertou. Após a intervenção da polícia, ele acabou se rendendo. 

No local, foi dada voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio e ele foi 

encaminhado para a cadeia pública, onde deve aguardar o julgamento e definição 

da pena. 

 

 

 

 

 

 

https://www.policiamilitar.sp.gov.br/
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Nova empresa começa operar o transporte público a partir desta 

quarta-feira em Caraguatatuba 

Troca acontece após Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspender contrato com a 

Praiamar. 

 

Uma nova empresa começou a operar o transporte público em Caraguatatuba (SP) 

nesta quarta-feira (1°). A troca acontece após uma disputa judicial entre a 

prefeitura e a Praiamar, antiga prestadora do serviço.  

A partir desta quarta, o sistema passou a ser operado pela Expresso Fênix. O 

contrato provisório mantém a tarifa de R$ 3,80 no dinheiro e R$ 3,60 no Bilhete 

Eletrônico Recarregável. O contrato com a empresa tem duração de 12 meses.  

A nova empresa irá operar com 50 ônibus e disponibilizou os horários e itinerários 

na internet - clique aqui para ver a lista.  

Usuários do transporte público podem procurar a empresa para fazer o cadastro do 

Bilhete Eletrônico e adquirir créditos. A nova empresa informou que acionou a 

antiga operadora para disponibilização das informações de créditos ativos em 

cartão.  

O cadastramento pode ser feito via internet ou presencialmente, mas com 

agendamento pelo site da empresa. A empresa disponibiliza um Ponto de Cadastro 

no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro.  

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

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

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/05/26/stj-determina-que-praiamar-deixe-de-prestar-o-servico-de-transporte-publico-em-caraguatatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/05/26/stj-determina-que-praiamar-deixe-de-prestar-o-servico-de-transporte-publico-em-caraguatatuba.ghtml
http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba
http://www.fenixfacil.com.br/caraguatatuba


 

 
 

Troca de empresas 

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

Praiamar na última semana. A empresa tinha até 31 de maio para deixar de operar 

o sistema.  

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

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

irregularidades da Praiamar. A prefeitura acabou assumindo o serviço, mas a 

Praiamar conseguiu uma liminar na Justiça para voltar a operar o sistema.  

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

informou que vai recorrer da decisão do STJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/05/26/stj-determina-que-praiamar-deixe-de-prestar-o-servico-de-transporte-publico-em-caraguatatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/05/26/stj-determina-que-praiamar-deixe-de-prestar-o-servico-de-transporte-publico-em-caraguatatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/04/08/prefeitura-de-caraguatatuba-decreta-intervencao-e-assume-transporte-publico.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/04/08/prefeitura-de-caraguatatuba-decreta-intervencao-e-assume-transporte-publico.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/10/20/justica-impede-contratacao-de-nova-empresa-de-onibus-e-mantem-praiamar-com-operadora-em-caragua.ghtml
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Morro do Algodão prestigia visita de Carlos Lothar 

 

A Maratona de Visitas do Pré-Candidato a Deputado Estadual Carlos Lothar no 

último final de semana de Abril revelou não só a quantidade e qualidade dos seus 

apoiadores, mas sim a presença maciça e natural dos moradores de 

Caraguatatuba em várias comunidades. No caso esta visita foi no Domicílio 

Eleitoral do Vereador Fernando Cuiú, no Morro do Algodão, bairro da Zona Sul de 

Caraguatatuba. 

Lothar encontrou-se com a Comunidade do Morro do Algodão no Sábado – 30 de 

Abril – no período noturno, na residência cedida por seu Assessor, popularmente 

conhecido como Carioca. Cerca de 70 pessoas estiveram presentes ao evento que 

serviu para conscientizar a população do trabalho e do currículo de Lothar. 

Estiveram presentes o ex-Vereador Nivaldo Alves, o Assessor Político da Prefeitura, 

Wilson Gobetti representando o Prefeito Aguilar Júnior e o anfitrião, o Vereador 

Fernando Cuiú, além de simpatizantes e correligionários do Vereador anfitrião, bem 

como moradores do Morro do Algodão. 

Todos que antecederam Carlos Lothar destacaram o seu trabalho a frente da 

Secretaria do Meio Ambiente em 117 municípios do Estado de São Paulo e 

principalmente as obras as quais ele participou conseguindo as licenças 

necessárias para sua efetivação, como por exemplo as Estações de Tratamento da 

Sabesp em Ubatuba e São Sebastião, a Nova Serra da Tamoios e o Enrocamento 

do Rio Juqueriquerê em Caraguatatuba. 

Dentre as falas destaca-se a do anfitrião Fernando Cuiú, destacando que o 

Enrocamento vai resolver os problemas de enchente no Morro do Algodão e áreas 



 

 
 

adjacentes, além da melhoria na qualidade do trabalho dos Pescadores na Zona 

Sul. Cuiú enfatizou que Lothar está buscando uma vaga como representante do 

Litoral Norte frente ao Governo Estadual, na Assembléia Legislativa, para trazer as 

melhorias necessárias a cidade e região e que a mesma confiança que o eleitorado 

depositou nele na eleição para Vereador, ele tem para apresentar e pedir que 

confiem em Lothar. 

Finalizando o Pré-Candidato falou de sua vida e da ligação com as autoridades 

presentes e com a cidade, a qual sua mãe mora até hoje e seu pai aqui está 

enterrado a pedido dele, destacando o Título de Cidadão que recebeu em São 

Sebastião e a honraria que receberá em Caraguá, em 1º de Julho no Teatro Mário 

Covas, de autoria do Vereador Celso Pereira. 
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Nova empresa começar a atuar no transporte público de 

Caraguatatuba 

Expresso Fênix chegou na cidade com uma frota de 50 ônibus após o STJ permitir 

que a prefeitura municipal rompesse seu contrato com a Praiamar Transportes 

 

Após muitos meses de conflito entre a Prefeitura de Caraguatatuba e a empresa 

'Praiamar Transportes', uma nova empresa de ônibus começou a atuar no 

transporte público coletivo do município na manhã quarta-feira (1). 

A troca pelos veículos da empresa 'Expresso Fênix' em relação aos da Praiamar 

ocorre após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinar, de forma unânime, a 

possibilidade da Prefeitura de Caraguá romper seu contrato com a antiga 

prestadora do serviço de transporte coletivo. 

Por enquanto, o contrato é provisório e tem duração de 12 meses, podendo ser 

prolongado. A frota do Expresso Fênix conta com 50 ônibus. 

Tarifa e bilhete eletrônico 

A tarifa é de R$ 3,80 no dinheiro e R$ 3,60 no 'Bilhete Eletrônico Recarregável'. 

Quem tinha créditos no bilhete eletrônico da Praiamar não pode utilizá-los por 

enquanto, pois a Fênix ainda está em contato com a Praiamar para a 

disponibilização destes créditos ativos aos usuários. 



 

 
 

Novo cadastro 

Quem quiser um novo bilhete eletrônico deve procurar a empresa para adquirir 

seus novos créditos. O cadastramento pode ser feito online 

(https://fenixfacil.com.br/caraguatatuba/) ou presencialmente. 

No caso do modelo presencial, o atendimento deve ser agendado. O atendimento 

será realizado no Espaço Paulo Mott, localizado na praça Doutor Diógenes Ribeiro 

de Lima, também conhecida como 'praça do Hippie', no Centro da cidade. 

O atendimento será realizado das 8h às 17h30 (segunda a sexta-feira) e das 10h 

às 16h (sábado e domingo). 

Horários 

Confira todos os horários e itinerários no site oficial do Expresso Fênix. Clique aqui 

para acessar: https://fenixfacil.com.br/caraguatatuba/. 

Histórico 

No dia 10 de outubro do ano passado, a Prefeitura de Caraguá quebrou o contrato 

com a Praiamar por alegar caducidade da empresa. Segundo a municipalidade, a 

prestação do serviço estava com diversas irregularidades em relação ao contrato 

acordado. 

Todas as irregularidades registradas nos últimos seis meses (da data em questão) 

constavam no decreto n° 1536/21. 

No entanto, dez dias depois, no dia 20 de outubro, a prefeitura recebeu uma 

liminar judicial que ordenava o mantimento da Praiamar na responsabilidade do 

transporte público. Na época, o Expresso Fênix já estava sendo contratado para 

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

mediante a decisão da Justiça. 

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

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

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

sociais, na época do recebimento da liminar judicial. 

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

relação com a Praiamar. 

Meses depois, no último dia 20 de maio de 2022, uma greve de funcionários foi 

iniciada na Praiamar por conta do descumprimento relativo às discussões de 

reajuste salarial. De acordo com o sindicato, os trabalhadores tinham um acordo 

com a empresa em que ficava marcado, durante todo dia 1° de maio, uma reunião 

para discussão de reajuste salarial. No entanto, em 2022, essa reunião não 

aconteceu. 

https://fenixfacil.com.br/caraguatatuba/
https://fenixfacil.com.br/caraguatatuba/


 

 
 

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

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

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

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

referentes ao assunto. 

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

as suas obrigações contratuais e, por fim, no último dia 26 de maio, obteve o aval 

do STJ para romper o contrato com a Praiamar 
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17ª edição do Caraguá A Gosto fecha inscrições com mais de 50 

estabelecimentos confirmados 

Mais de 90 pratos e 9 categorias estarão disponíveis neste ano; confira as 

novidades 

 

A 17ª edição do 'Caraguá A Gosto', considerado um dos maiores eventos 

gastronômicos do Litoral Norte de São Paulo, encerrou suas inscrições com 58 

estabelecimentos confirmados. Mais de 90 pratos estarão disponíveis na 

competição, que dura entre os dias 1° de agosto e 4 de setembro. 

A relação de estabelecimentos credenciados para o concurso foi divulgada pela 

Setur (Secretaria de Turismo) na última terça-feira (31). 

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. 

Na competição, os estabelecimentos participantes elaboram e servem pratos 

originais e exclusivos, ou seja, feitos especialmente para o Caraguá A Gosto. 

Maria Fernanda Gulter Reis, secretária de Turismo, disse que a cidade continua 

avançando na retomada econômica e que o festival é uma ótima oportunidade 

para o 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. 

De acordo com a Setur, a criação de novas categorias é uma das grandes 

novidades da edição e "promete agradar aos mais diferentes paladares". 

A novíssima categoria de 'Culinária Caiçara' busca trazer pratos baseados na 

cultura local, incluindo muitos tipos de pescados e vegetais. 

Já as categorias 'Comida de Boteco' e 'Sabores de Praia' deixaram de existir. Elas se 

juntaram e agora representam a categoria 'Petiscos'. 

Em suma, as categorias que concorrerão em 2022 são: 

- Carnes e Aves; 

- Culinária Caiçara; 

- Culinária Internacional; 

- Confeitaria; 

- Frutos do Mar; 

- Lanches Artesanais; 

- Pizzas; 

- Sobremesas frias; 

- Petiscos. 

Os pratos serão vendidos presencialmente, mas também haverá opções de delivery 

e drive-thru. 

Mais 

Em breve, a prefeitura vai divulgar um edital com todas as regras da votação 

popular que elegerá os vencedores do concurso. 

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 

3897-7910.  

Estabelecimentos 

Os estabelecimentos concorrentes do ano são: 

– 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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Após queda na pandemia, investimentos chegam a R$ 2,23 bilhões 

na RMVale em 2022, aponta Seade 

Região é a segunda do interior do estado com mais investimentos anunciados 

 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba acumula R$ 2,23 bilhões em 

investimentos anunciados no primeiro trimestre de 2022, segundo levantamento 

da Fundação Seade. 

Trata-se de seis vezes o valor anunciado em todo o ano passado, quando a região 

chegou a R$ 334,38 milhões em investimentos. 

É também o maior valor em investimentos anunciados para o primeiro trimestre da 

série histórica do Seade, que começa em 2012. 

Nesse período, os três primeiros meses com maior volume de investimentos 

anunciados deu-se em 2014, com R$ 1,74 bilhão. 

A RMVale é a segunda região do interior do estado de São Paulo com a maior 

quantidade de investimentos anunciados neste ano, conforme o levantamento do 

Seade. 

Fica atrás apenas da região de Campinas, na qual foram anunciados R$ 11 

bilhões. Em todo o estado de São Paulo, o volume de investimentos foi de R$ 38,1 

bilhões neste ano. 

SETORES 



 

 
 

O setor de infraestrutura é responsável por 67,2% do total de investimentos 

anunciados para a RMVale em 2022, com R$ 1,5 bilhão e participação majoritária 

da área de transportes – retomada dos contornos da Rodovia dos Tamoios. 

Metalurgia foi alvo de 24,6% dos anúncios (R$ 550 milhões), produtos de metal de 

5,37% (R$ 120 milhões) e fabricação de alimentos com 2,69% (R$ 60 milhões). 

Entre as cidades, a região de Caraguatatuba lidera com 67,2%, em razão da obra 

da Tamoios, seguida de Pindamonhangaba (24,6%), da região de São José dos 

Campos e de Lorena. 
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Obra dos contornos da Tamoios é responsável por 67% dos 

investimentos no Vale em 2022 

Setor privado fica abaixo do investimento público em novos anúncios na região 

 

O setor público é o principal gerador de investimentos na RMVale no primeiro 

trimestre de 2022, o que provocou o maior volume de anúncios para o mesmo 

período desde 2014, segundo a Fundação Seade. 

Dos R$ 2,23 bilhões em investimentos anunciados neste ano, de janeiro a março, a 

retomada dos contornos da Rodovia dos Tamoios, entre Caraguatatuba e São 

Sebastião, é responsável por R$ 1,5 bilhão – 67,2% da totalidade. 

O setor privado ficou abaixo do público nos anúncios de novos investimentos para o 

Vale do Paraíba neste ano. Os destaques foram a Novelis (R$ 550 milhões), Mac 

Jee (R$ 120 milhões) e Yakult (R$ 60 milhões). 

TAMOIOS 

Paralisadas desde 2018 e pertencentes ao projeto de duplicação da Rodovia dos 

Tamoios, a construção dos contornos da estrada foi retomada neste ano. 

O acordo destravou investimentos de R$ 1,5 bilhão e pode gerar até 2.000 

empregos diretos no Litoral Norte. 

O pacote prevê 46 obras entre pontes e viadutos, além de seis conjuntos de túneis. 

A nova via terá 33,9 km de extensão com aumento da segurança viária em um 



 

 
 

novo corredor logístico para o Porto de São Sebastião e aos polos de turismo do 

Litoral Norte. 

Os contornos da Tamoios vão beneficiar diretamente mais de 249 mil habitantes 

nos municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. 
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Que pena! Arvore derrubada pelo vendaval foi retalhada por 

motosserras e vai virar adubo 

 

A árvore, um Ficus, de aproximadamente 10 anos, que estava caída desde o dia 17 

de maio na rua Manoel Borga Gato, na Martim de Sá, derrubada pelo vendaval que 

atingiu a região, foi cortada por motosserras, triturada e vai ser transformada em 

adubo. 

Os funcionários da prefeitura, foram até o local na manhã desta quarta-feira(1º). 

Eles utilizaram uma motosserra para retalhar a árvore. Os galhos e troncos foram 

colocados numa máquina trituradora e o que restou dela, segundo eles, será 

transformado em adubo. 

Eles alegaram que não teve como retirar e replantar a árvore. Segundo eles, teria 

“um ferro” dentro do tronco da árvore. A checagem das condições da árvore não foi 

feita por nenhum especialista, apenas pelos próprios funcionários. 

Os moradores da rua e o proprietário da casa onde ficava o Ficus gostariam que a 

árvore fosse replantada na praça em frente, conhecido como Parcão. A praça é 

bem cuidada e frequentada e tem espaço suficiente para replantios. Que pena! 

Não foi possível! 

Indagados se a prefeitura teria um técnico especializado para avaliar as condições 

das árvores derrubas pelo vento ou ação do tempo, a informação foi de que o setor 

responsável por este tipo de serviço não conta com um técnico especializado nessa 

área. 



 

 
 

Segundo os funcionários da Secretaria de Serviços Públicos, o Ficus é uma árvore 

que não deveria ser plantada em calçadas. Segundo eles, existe um plano 

municipal de arborização que define o tipo de plantas que podem ser plantadas em 

calçadas.  

Solicitamos informações à prefeitura. Solicitamos também informações sobre o 

plano municipal de arborização, ou seja, o que pode ou não ser plantado em 

calçadas, quais os procedimentos, normas e critérios. Pedimos, também, 

informações para saber se existem técnicos especializados para fazer vistoria 

técnica para definir se uma planta derrubada pelo vento ou pela ação do tempo 

pode ou não ser replantada. 

Prefeitura 

A Prefeitura de Caraguatatuba informou que a orientação para projetos e plantios 

em calçadas segue a lei municipal 2074/13 e o decreto municipal 44/14. O 

serviço deve ser solicitado através do 156.  

Segundo a prefeitura, o corte das árvores na maioria das vezes é feita por 

motosserras para que seja possível a reutilização delas, já que a mesma pode se 

transformar em um rico adubo. 

Para a execução do projeto, a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 

conta com um biólogo, um técnico em meio ambiente e engenheiros ambientais. 

O transplante arbóreo, área de plantio, recuperação de área degrada é avaliado 

pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e, em casos de queda de árvore ou 

risco iminente, quem atua é a Defesa Civil. 

Segundo a prefeitura, outras informações sobre arborização por meio da cartilha 

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

content/uploads/2019/02/arborizacao_urbana_cartilha_2018.pdf 
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Caraguatatuba (SP) tem nova empresa de transporte público a partir 

desta quarta-feira (1º) 

Expresso Fênix começa a operar na cidade após Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

suspender contrato com a antiga empresa Praiamar 

 

Após uma disputa judicial entre a prefeitura de Caraguatatuba e a Praiamar, antiga 

prestadora do serviço de transporte público da cidade, uma nova empresa 

começou a operar nesta quarta-feira (1°), a Expresso Fênix. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhou a apresentação da nova 

frota de ônibus. Segundo a prefeitura 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. 

“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. 

Usuários do transporte público podem procurar a empresa para fazer o cadastro do 

Bilhete Eletrônico e adquirir créditos. A nova empresa informou que acionou a 

antiga operadora para disponibilização das informações de créditos ativos em 

cartão. 

O cadastramento pode ser feito via internet ou presencialmente, mas com 

agendamento pelo site da empresa. A empresa disponibiliza um Ponto de Cadastro 

no Espaço Paulo Mott na Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 



 

 
 

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

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

A empresa passou a operar nesta madrugada de quarta-feira (1º) na cidade. 
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Caraguatatuba é selecionada pelo programa de apoio cultural do 

Estado ‘Tradição SP’ 

 

Caraguatatuba foi selecionada para participar do programa Tradição SP, que visa a 

concessão de apoio a eventos de cunho cultural realizados pelos municípios 

paulistas, como festas, festivais, feiras e celebrações. 

Dentre os 645 municípios do Estado de São Paulo, foram selecionadas 104 

cidades, sendo Caraguatatuba a representante do Litoral Norte. 

Para a presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, “é uma enorme satisfação sermos 

contemplados com este programa de fomento, que não poderia vir em hora melhor 

após dois anos de pandemia, onde, agora, estamos trabalhando para retomada 

dos eventos e ações em prol da população”. 

O coordenador de cine-foto-vídeo da Fundação, Eliotty Caetano, aproveitou para 

adiantar que a concessão de apoio ofertada pelo programa Tradição SP será 

investida no setor audiovisual municipal. “Este recurso é de suma importância e 

será empregado para o desenvolvimento do audiovisual em nossa cidade, 

especialmente por conta do aumento da demanda do setor, durante e após a 

pandemia. Traremos para Caraguatatuba inovações e profissionais da área 

renomados internacionalmente, aguardem mais novidades”, divulgou. 

O programa Tradição SP busca incentivar eventos que promovam a salvaguarda e o 

desenvolvimento das tradições, das identidades e da história das regiões, além de 

articular e facilitar o estabelecimento de parcerias e co realizações, em 



 

 
 

consonância com as políticas públicas culturais do Estado de São Paulo e as 

necessidades locais. Apoia eventos municipais com apresentações artísticas, 

palestras, workshops, infraestrutura, oficinas, dentre outros. 

O programa Tradição SP é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa do Estado de São Paulo, a Amigos da Arte e os municípios selecionados por 

meio desta Chamada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Aluno surdo das Oficinas Culturais, Eduardo Capponero lança 

exposição ‘Formas e Expressões’ 

 

O saguão do auditório Maristela de Oliveira recebe a exposição ‘Formas e 

Expressões’, do desenhista Eduardo Capponero, aluno das Oficinas Culturais de 

Artes Plásticas da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba 

que perdeu a audição quando ainda era bebê. A mostra pode ser visitada 

gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, à Rua Santa Cruz, 396, 

Centro, localizada junto à sede da Fundação. 

‘Formas e Expressões’ é composta por um apanhado de desenhos elaborados por 

Eduardo, que também tem como hobby o ferromodelismo – prática que consiste na 

construção de modelos de transporte ferroviário -, além da confecção de capinhas 

personalizadas para celulares. 

Nascido em 31 de outubro de 1994, Eduardo foi um bebê saudável e planejado por 

seus pais, porém, aos seis meses de idade sofreu um caso grave de meningite, que 

lhe causou a perda auditiva e crises epilépticas. 

Sua mãe, Helena Capponero, conta que no início foi muito difícil, pois o acesso à 

Libras – Língua Brasileira de Sinais era muito escasso, o que dificultava demais a 

convivência do Edu, como é chamado carinhosamente, com outras crianças. 

De acordo com Helena, ele sempre gostou de desenhar, mas foi aos quatro anos, 

quando começou a fazer terapia com uma psicóloga, que isso se firmou como uma 

característica. E a partir desse momento, foi sendo desenvolvido junto ao Edu uma 

forma de se comunicar através do desenho, fazendo com que ele se expressasse 



 

 
 

através da arte, colocando ali todos os seus sentimentos e pensamentos. A partir 

disso, Eduardo foi ficando cada vez melhor, não só no desenho, mas também em 

outros trabalhos manuais, como é o caso das maquetes, que ele faz muito bem. 

Eduardo fez também dois anos de curso de Artes Visuais em Santos, onde vivia 

com a família, porém, ao se mudar para Caraguatatuba em 2018 foi quando 

passou a frequentar as aulas de mangá e cartoon com o professor André Edney, 

nas Oficinas Culturais da Fundacc. 

Helena conta que, embora o professor André não soubesse Libras, de pronto se 

dispôs a ajudar o Edu, se esforçando ao máximo para que ele também pudesse 

aprender e aproveitar a aula como os outros alunos. 

“A arte o ajudou bastante a lidar com a vida, trouxe muita evolução em todas as 

áreas, tornou o Edu um rapaz forte, inteligente, carismático, carinhoso e que corre 

atrás do que quer com muita garra. Edu é um indivíduo muito especial e, com toda 

certeza, uma daquelas pessoas que mostram pra gente que não existe limites para 

alcançar os sonhos. Espero que apreciem seus trabalhos”, concluiu Helena. 

Serviço 

Exposição ‘Formas e Expressões’ – Eduardo Capponero 

Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h 

Entrada Gratuita 

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

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Programação Cultural traz Festival de Dança, exposição e 

apresentação musical gratuita 

 

Na programação cultural deste fim de semana, o TMC – Teatro Mario Covas recebe 

a 5ª edição do Festival Caraguá em Danças. As apresentações serão realizadas a 

partir das 17h, 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 – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 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’. 

Ainda no fim de semana, aqueles que estiverem pelo Centro poderão conferir a 

exposição ‘Percurso’, do grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas, em exibição no MACC 

– Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba. A visitação é gratuita e pode ser feita 

das 10h às 17h, de terça a sexta, e aos sábados, das 12h às 17h. 



 

 
 

Dividida em três partes: ‘Projeto Tupiguarani’, ‘Sonoridade Ancestral’ e ‘Pequenos 

grandes insetos’, a exposição tem como proposta aprimorar os fazeres em 

cerâmica na cidade de Caraguatatuba. 

E no sábado à noite, a partir das 20h30, a Banda Municipal Carlos Gomes se 

apresenta na Praça Dr. Cândido Mota (Coreto), no Centro. A apresentação é 

gratuita e livre para todos os públicos. 

Serviço 

·         5ª edição do Festival Caraguá em Danças 

Data: 4 de junho, às 17h | 5 de junho, às 15h 

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

Classificação Livre 

Local: Avenida Goiás, 187 – Indaiá 

Mais informações: (12) 3881-2623 

·         Exposição: ‘Percurso’ – grupo Ubuntu 

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

Entrada Gratuita 

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

Mais informações: (12) 3883-9980 

·         Banda Municipal Carlos Gomes 

Data: 28 de maio (sábado) 

Horário: 20h30 

Gratuito 

Local: Praça Dr. Cândido Mota (Coreto) – Centro 
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Edital de convocação dos candidatos à GCM 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Comissão do Concurso Público, 

divulgou nesta quarta-feira (1º/6) o edital de convocação dos 70 candidatos à 

Guarda Civil Municipal (GCM) do concurso público 01/19, que seguirão para a 2ª 

fase. 

Os aprovados deverão se apresentar no dia 1º/07, às 8h, na Fundação Cultural e 

Educacional de Caraguatatuba – FUNDACC, que está localizada na Rua Santa Cruz, 

396, no Centro. Cabe ressaltar que aquele que não comparecer na data e horário 

especificado será considerado reprovado e, consequentemente, eliminado do 

concurso. 

O convocado deverá preencher o Formulário de Efetivação de Matrícula, anexar os 

documentos exigidos e encaminhar para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br até o dia 10/06. A Comissão do Concurso 

solicita que os candidatos convocados para esta fase, que não desejam dar 

continuidade na participação do certame, manifestem sua desistência através do 

preenchimento do Termo de Desistência e encaminhem para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br, também até o dia 10/06. 

O formulário está disponível no Diário Oficial do município, no ‘anexo 02’. É 

importante que o documento seja preenchido com letra legível. Da mesma forma 



 

 
 

com o Termo de Desistência, que está disponibilizado no mesmo documento no 

‘anexo 03’ ao final da página. 

O candidato efetivamente matriculado será denominado Aluno Guarda e receberá 

uma ajuda de custo no valor de R$ 1.200. Também será concedido Vale 

Alimentação no valor de R$ 350 disponibilizados no 5º dia útil do mês 

subsequente, enquanto matriculado no curso regularmente, não se configurando 

nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração Municipal. 

A partir do dia 04/07 o curso será ministrado no Centro Formação do Educador 

(Cefe)  Profª Leny Bevilacqua, que fica situado na Avenida Olivo Gomes, 250, no 

bairro Santana, em São José dos Campos. 

Nos dias de curso, a Prefeitura de Caraguatatuba irá disponibilizar transporte 

diário, ida e volta, exclusivamente para os Alunos Guarda com saída da sede da 

Secretaria de Mobilidade Urbana de Caraguatatuba até o local do curso. O 

embarque será às 6h e o retorno de São José dos Campos será às 17h30. 

O Curso de Formação Intensivo terá 640 horas e será presencial. As disciplinas 

serão dividas entre teóricas e práticas. Cabe ressaltar que o início efetivo da 

segunda etapa será no dia 1º de Julho, com previsão de término em novembro de 

2022. 

O candidato pode ver o edital de convocação na íntegra, por meio do 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-

municipal/. 
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Aguilar Junior acompanha início da operação do transporte coletivo 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhou na manhã desta quarta-

feira (1º) o primeiro dia de operação da nova empresa de transporte coletivo 

Expresso Fênix, que passa a atender o município de Caraguatatuba. 

Ao lado do secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, 

percorreram os itinerários das linhas Vapapesca e Tabatinga, acompanhando de 

perto o primeiro dia da transição. 

A usuária do transporte coletivo, Margarida Lourenço da Silva, 77 anos, contou que 

já fez a troca do cartão de idoso. “Foi bem rápido. Fiz o cadastro com meus 

documentos pessoais na Praça Diógenes Ribeiro de Lima e o cartão saiu na hora. 

Também já fiz uso do novo transporte coletivo, que saiu pontualmente do bairro 

Pegorelli”. 

O prefeito Aguilar Junior destaca que o dia de hoje foi para fiscalizar o andamento 

da operação e observar os pontos que serão necessários fazer ajustes e melhorar 

ainda mais o serviço na cidade. “Nosso objetivo é oferecer o melhor transporte 

público para Caraguatatuba”. 

Rodoviária Municipal 

Durante a fiscalização, o prefeito visitou o terminal rodoviário de Caraguatatuba, 

onde conta com um guichê de atendimento ao público da empresa Expresso Fênix. 



 

 
 

Outra novidade é que, a partir de segunda-feira (6), a empresa Mil Clean assume 

emergencialmente a administração do espaço, responsável por todo serviço de 

zeladoria do prédio. 

Audiências Públicas 

A Prefeitura de Caraguatatuba está aberta para ouvir a população nesse processo 

de contratação da nova empresa de transporte público da cidade. É o momento em 

que a população poderá participar ativamente com sugestões e ideias para 

melhoria do setor. 

Confira os locais: 

Dia 1º/06 – 19h, na EMEF Alaor Xavier Junqueira, que fica na Rua José Maria 

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

Dia 02/06 – 19h, na EMEF Profª Antonia Antunes Arouca, na Rua Itália Baffi Magni, 

581, no Massaguaçu, na região norte. 

Dia 03/06 – 19h, na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, na Avenida 

Pernambuco, 1.101, no bairro Indaiá. 
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Nova empresa começa a operar o transporte público de 

Caraguatatuba nesta quarta-feira (1º) 

 

A frota de ônibus da empresa Expresso Fênix começou a operar o transporte 

público de Caraguatatuba nesta quarta-feira (1º), após uma disputa judicial entre a 

prefeitura e a Praiamar, antiga prestadora do serviço. 

De acordo com a administração municipal, 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. 

O contrato provisório mantém a tarifa de R$ 3,80 no dinheiro e R$ 3,60 no Bilhete 

Eletrônico Recarregável. O contrato com a empresa tem duração de 12 meses. A 

empresa disponibilizou neste site, os horários e o itinerário que irá fazer na 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. 

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

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


 

 
 

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. 
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PAT de Caraguatatuba tem 135 vagas de emprego até sexta-feira 

 

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

quarta-feira (1º), o quadro de vagas para 135 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são 20 para Motoboy, 16 para Corretor de Imóveis e 10 

para Vendedor Externo. 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. 

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. 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

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

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

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

Ajudante de Cozinha, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Vendas, Barman, 

Carpinteiro, Chefe de Cozinha, Consultor de Vendas (Autos), Corretor de Imóveis, 

Costureira, Cozinheira (o), Eletricista de Autos, Empregada Doméstica Diarista, 

Encanador, Encarregado de Obra, Faxineira, Funileiro, Instalador de Alarmes 

Residenciais, Instrutor Prático, Mecânico Automotivo, Mecânico de Linha Leve e 

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

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

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

Operador de Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Polidor de 

Automóveis, Polidor de Veículos, Promotor de Vendas (PcD), Representante 

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

Obras, Sushiman, Técnico em Informática, Topógrafo, Tratorista, Vendedor de 

Máquina de Cartão, Vendedor de Materiais de Construção, Vendedor Externo, e 

Vendedor/ Consultor comercial. 
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Mês de junho em Caraguatatuba tem campeonato de Jiu Jitsu, Corrida 

de Rua e Circuito de Maratona Aquática 

 

No mês de junho, Caraguatatuba promoverá muitas emoções esportivas para todos 

os gostos. A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes, irá 

promover e apoiar, ao todo, três grandes competições nas próximas semanas. 

O evento que abre as competições será o 1º Caraguá Open de Jiu Jitsu ,no dia 19 

de junho (domingo), a partir das 10h, no Ciase Sumaré. No dia 25 de junho será a 

vez da 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba, com largada marcada 

para as 17h30, próximo à Pista de Bicicross, no Indaiá.  Encerrando o mês de 

competições, no dia 26 de junho a Praia da Cocanha recebe a edição de um dos 

maiores campeonatos de Maratonas Aquáticas do Brasil, o Circuito Mares, com a 

primeira largada prevista para as 7h30. 

Jiu Jitsu  



 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, em parceria com a Associação Litoral Paulista de 

Jiu-Jitsu, realiza no dia 19 de junho o 1º Caraguá Open de Jiu Jitsu. A competição 

será no Ciase Sumaré e a expectativa é da pela participação de cerca de 400 

atletas de toda a Região Metropolitana (RMVale). 

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 dos Absolutos com premiações para as categorias Adulto 

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

preta. 

Mais informações sobre inscrições e valores, acesse: 

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

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

2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba 

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

25 de junho (sábado), com largada prevista para as 17h30, na Praia do Indaiá, 

próximo à Pista de Bicicross, a 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua 

Caraguatatuba. 

Desta vez, a etapa será noturna, com chegada no Mirante Por do Som (entrada da 

Praia da Pedra da Freira). As inscrições serão do dia 6 a 22 de junho, no Fundo 

Social de Solidariedade de Caraguatatuba. A Secretaria de Esportes espera receber 

600 atletas. Para a realização da inscrição é necessário o corredor estar munido de 

um documento com foto e doar um pacote de café de 500g. 

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

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

Mais informações: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/2a-etapa-

do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-600-vagas-em-

6-de-junho/ 

Circuito Mares 

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

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

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

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

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-recebe-1o-caragua-open-de-jiu-jitsu-em-junho/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-recebe-1o-caragua-open-de-jiu-jitsu-em-junho/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-600-vagas-em-6-de-junho/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-600-vagas-em-6-de-junho/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-600-vagas-em-6-de-junho/


 

 
 

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

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

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

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

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

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

Mais informações: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/2a-etapa-

do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-600-vagas-em-

6-de-junho/ 

Circuito Mares 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mais informações: 

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

do-circuito-mares-no-fim-de-junho/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-600-vagas-em-6-de-junho/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-600-vagas-em-6-de-junho/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-600-vagas-em-6-de-junho/
https://www.circuitomares.com.br/caraguatatuba
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-recebe-etapa-do-circuito-mares-no-fim-de-junho/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-recebe-etapa-do-circuito-mares-no-fim-de-junho/
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Alistamento nas Forças Armadas de jovens nascidos em 2004 segue 

até 30 de junho 

 

Jovens do sexo masculino de Caraguatatuba nascidos em 2004 devem fazer o 

alistamento militar obrigatório até 30 de junho (quinta-feira), no 

site https://www.alistamento.eb.mil.br/.  Todo brasileiro do sexo masculino (cis – 

que se identificam com o gênero de nascença – ou transgêneros) precisa se alistar 

nas Forças Armadas (Exército, Marinha ou Aeronáutica) ao completar 18 anos de 

idade. 

Para o cadastro on-line, é necessário apenas, o CPF, RG, comprovante de endereço 

com CEP, e-mail e telefone. Após preencher o formulário, o candidato pode 

acompanhar os próximos passos no mesmo site. O acesso é feito com o número do 

CPF e a senha criada no momento do cadastro. Se o jovem desejar alistar-se com 

nome social, deve ir à junta militar com certidão de nascimento ou equivalente, 

comprovante de residência, documento oficial com foto, tais como: carteira de 

https://www.alistamento.eb.mil.br/


 

 
 

identidade, de trabalho, profissional ou passaporte e requerimento para uso de 

nome social. 

Os nascidos antes de 2004, que ainda não se alistaram nas Forças Armadas, têm o 

ano todo para procurar a Junta de Serviço Militar, no Sumaré. O atendimento 

presencial é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. É necessário pagar a multa 

de R$ 5,24 (reajustada trimestralmente) para cada ano de atraso no alistamento. 

Mais informações pelo telefone (12) 3882-6006 (dias úteis) e pelo e-

mail jsm077@gmail.com. 

O brasileiro que não se alistar no prazo previsto estará em débito com o Serviço 

Militar e não poderá obter passaporte ou prorrogação de sua validade; ingressar 

como funcionário, empregado ou associado em – instituição, empresa ou 

associação oficial; assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos 

Territórios ou Municípios; prestar exame ou matricular-se em qualquer 

estabelecimento de ensino. 

Também não poderá obter carteira profissional, registro de diploma de profissões 

liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de 

indústria e profissão; inscrever-se em concurso para provimento de cargo público; 

exercer, a qualquer título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, 

qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação; e receber 

qualquer prêmio ou favor do Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou 

Municípios. 

As mulheres e os eclesiásticos estão isentos do serviço militar obrigatório em 

tempo de paz (Artigo 143 da Constituição Federal), mas quem quiser seguir carreira 

nas Forças Armadas tem a opção de inscrever nos concursos públicos das escolas 

militares (http://www.eb.mil.br/web/ingresso/militar-de-

carreira;  https://www.marinha.mil.br/sspm/;  e http://fab.mil.br/ingresso). 

A Junta de Serviço Militar de Caraguatatuba fica na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações pelo telefone 156 de segunda a sexta, das 8h às 18h, ou pelo e-

mail jsm077@gmail.com. O aplicativo Caraguatatuba 156 está disponível para 

download na “Play Store” do celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jsm077@gmail.com
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Caraguatatuba é selecionada pelo programa de apoio cultural do 

Estado ‘Tradição SP’ 

 

Caraguatatuba foi selecionada para participar do programa Tradição SP, que visa a 

concessão de apoio a eventos de cunho cultural realizados pelos municípios 

paulistas, como festas, festivais, feiras e celebrações. 

Dentre os 645 municípios do Estado de São Paulo, foram selecionadas 104 

cidades, sendo Caraguatatuba a representante do Litoral Norte. 

Para a presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, “é uma enorme satisfação sermos 

contemplados com este programa de fomento, que não poderia vir em hora melhor 

após dois anos de pandemia, onde, agora, estamos trabalhando para retomada 

dos eventos e ações em prol da população”. 

O coordenador de cine-foto-vídeo da Fundação, Eliotty Caetano, aproveitou para 

adiantar que a concessão de apoio ofertada pelo programa Tradição SP será 



 

 
 

investida no setor audiovisual municipal. “Este recurso é de suma importância e 

será empregado para o desenvolvimento do audiovisual em nossa cidade, 

especialmente por conta do aumento da demanda do setor, durante e após a 

pandemia. Traremos para Caraguatatuba inovações e profissionais da área 

renomados internacionalmente, aguardem mais novidades”, divulgou. 

O programa Tradição SP busca incentivar eventos que promovam a salvaguarda e o 

desenvolvimento das tradições, das identidades e da história das regiões, além de 

articular e facilitar o estabelecimento de parcerias e co realizações, em 

consonância com as políticas públicas culturais do Estado de São Paulo e as 

necessidades locais. Apoia eventos municipais com apresentações artísticas, 

palestras, workshops, infraestrutura, oficinas, dentre outros. 

O programa Tradição SP é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa do Estado de São Paulo, a Amigos da Arte e os municípios selecionados por 

meio desta Chamada. 
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Caraguatatuba participa de campeonato de atletismo com atletas 

PCDs em modalidades sem adaptações 

 

A equipe de atletismo de Caraguatatuba participará neste final de semana, com 25 

atletas, do 7º Circuito Paulista Open Adulto e Master, no Centro Olímpico em São 

Paulo. O destaque vão para dois atletas PcDs que disputarão provas convencionais, 

sem as adaptações das competições paralímpicas. 

Os atletas são Marcelo Henrique Orlando,  40 anos, que participará das provas de 

corrida de 800m e arremesso de peso, e Álvaro Alencar Trindade Sorbrinho,  37 

anos, que disputará as provas de corrida de 100m e arremessos de dardo e pesos. 

Álvaro se destacou, em 2021, quando participou do 53º Campeonato Paulista de 

Atletismo Master sem adaptações em sua prova. O atleta acabou ficando na 2º 

colocação nas provas de revezamento 4x100m e lançamento de dardo de 35 até 

39 anos. 



 

 
 

“A competição foi maravilhosa para mim. Consegui competir de igual para igual 

sem adaptação. Foi muito emocionante escutar as pessoas me apoiando e me 

aplaudindo”, disse Álvaro Alencar. “Quero agora continuar com essa 

competitividade na nova competição e trazer medalhas para Caraguatatuba”, 

complementa. 

O secretário de Esportes e Recreação, Edvaldo Ormindo, salienta a importância da 

inclusão no esporte e o foco do atleta. “O Esporte é uma das principais armas que 

temos para incluir e inserir socialmente as pessoas. Os paratletas são os primeiros 

frutos de um trabalho que visa buscar a inclusão pelo esporte, adequando às 

condições para que mais pessoas com deficiência possam usufruir dos benefícios 

nao só do esporte adaptado (aos atletas), mas também de qualquer atividade 

física”, disse. 

“Vou disputar meu primeiro torneio, em São Paulo, neste final de semana. 

Agradeço ao professor Rodrigo, ao secretário de Esportes Edvaldo Ormindo e a 

todos que contribuem nos meus treinamentos. Estamos juntos”, diz Marcelo 

Henrique. 
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Etec de Caraguatatuba oferece 80 vagas em dois cursos para 2º 

semestre de 2022 

 

Estão abertas 80 vagas em dois cursos para o Vestibulinho da Escola Técnica 

Estadual (Etec) – 2º semestre 2022. A seleção dos candidatos ocorrerá por meio 

de prova presencial no dia 3 de julho. As inscrições podem ser realizadas até às 

15h de 6 de junho, somente pela internet. 

A unidade da Etec de Caraguatatuba oferece as opções de cursos para Técnico em 

Administração e Técnico em Logística, ambos no período noturno e com 40 vagas 

cada curso. 

Caso o candidato não tenha acesso a um computador para realizar a inscrição, ele 

pode se dirigir até o polo da Etec onde será auxiliado a realizar as inscrições. 

Inscrições 



 

 
 

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

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

pagamento da taxa de R$ 39. 

A Etec de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Grande do Norte, 480, no Indaiá. Os 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
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Prefeitura de Caraguatatuba emite carnê on-line do ISS Fixo e taxas a 

partir agosto 

 

O lançamento dos carnês de Imposto Sobre Serviços (ISS) Fixo e das Taxas de 

Licença, Localização e Funcionamento da Prefeitura de Caraguatatuba a partir de 

agosto será exclusivamente digital pelo site 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/, na parte destinada aos Serviços 

Online. 

Os lançamentos das taxas referentes à Licença de Funcionamento dos 

Estabelecimentos e o ISS Fixo (para profissionais autônomos estabelecidos ou não) 

terão o seguinte cronograma: cota única com vencimento no dia 30 de agosto; e as 

demais parcelas seguem com seu vencimento no dia 20 dos meses de setembro, 

outubro e novembro. 

Mais informações sobre as taxas de licença de funcionamento e ISS Fixo podem 

ser solicitados nos telefones (12) 3897-8118 e 3897-8127 (Área de Fiscalização 

Tributária). 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/


 

 
 

O atendimento ao público da Área de Fiscalização da Secretaria da Fazenda é das 

8h30 às 16h30, na Prefeitura de Caraguatatuba, que fica na Rua Luiz Passos 

Júnior, 50 – Centro. 
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Programação Cultural traz Festival de Dança, exposição e 

apresentação musical gratuita 

 

Na programação cultural deste fim de semana, o TMC – Teatro Mario Covas recebe 

a 5ª edição do Festival Caraguá em Danças. As apresentações serão realizadas a 

partir das 17h, 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 – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 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’. 

Ainda no fim de semana, aqueles que estiverem pelo Centro poderão conferir a 

exposição ‘Percurso’, do grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas, em exibição no MACC 

– Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba. A visitação é gratuita e pode ser feita 

das 10h às 17h, de terça a sexta, e aos sábados, das 12h às 17h. 

Dividida em três partes: ‘Projeto Tupiguarani’, ‘Sonoridade Ancestral’ e ‘Pequenos 

grandes insetos’, a exposição tem como proposta aprimorar os fazeres em 

cerâmica na cidade de Caraguatatuba. 

E no sábado à noite, a partir das 20h30, a Banda Municipal Carlos Gomes se 

apresenta na Praça Dr. Cândido Mota (Coreto), no Centro. A apresentação é 

gratuita e livre para todos os públicos. 

Serviço 

 5ª edição do Festival Caraguá em Danças 

Data: 4 de junho, às 17h | 5 de junho, às 15h 

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

Classificação Livre 

Local: Avenida Goiás, 187 – Indaiá 

Mais informações: (12) 3881-2623 

 Exposição: ‘Percurso’ – grupo Ubuntu 

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

Entrada Gratuita 

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

Mais informações: (12) 3883-9980 

 Banda Municipal Carlos Gomes  

Data: 28 de maio (sábado) 

Horário: 20h30 

Gratuito 

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

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/programacao-cultural-traz-festival-de-danca-exposicao-e-apresentacao-musical-gratuita/(12)%203881-2623
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/programacao-cultural-traz-festival-de-danca-exposicao-e-apresentacao-musical-gratuita/(12)%203883-9980
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Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado 

 

Aproximadamente 25 animais estarão em busca de uma nova família no próximo 

sábado (4), das 9h às 13h, na Feira de Adoção de Cães e Gatos realizada pelo 

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba. 

Os cachorrinhos e gatinhos estão clinicamente saudáveis, vacinados contra raiva, 

vermifugados e preparados a participar do Programa Municipal de Castração. Para 

adotar um deles é necessário ser maior de 18 anos, apresentar cópias de 

documento com foto, CPF e comprovante de residência. O adotante também 

precisará preencher um questionário e passar por uma breve entrevista com os 

profissionais. 

Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, é importante que a pessoa 

interessada avalie se realmente tem condições de cuidar do animal de estimação. 

“Este é um ato de amor, mas que também requisita responsabilidade e 



 

 
 

comprometimento do adotante, que deve estar ciente de que o pet precisará de 

cuidados constantes até o fim da vida”, reforça. 

Caso a pessoa tenha interesse e não possa comparecer no sábado, pode procurar 

o CCZ de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h, para adotar os animais. 

Os pets que estão para adoção foram resgatados em situações de maus-tratos, por 

abandono, falta de higiene, alimentação, entre outros. Por esse motivo, ao adotar o 

pet, a pessoa estará proporcionando uma vida com condições mais adequadas ao 

animal. 

Serviço 

Feira de Adoção de Animais 

Data: 4 de junho – sábado 

Horário: das 9h às 13h 

Local: Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) (Rua Ministro Dílson Funaro, 115 – 

Jardim Britânia – telefone: 3887-6888) 
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Missas, cavalgada e ‘afogado’ marcam encerramento da 31ª Festa do 

Divino Espírito Santo em Caraguatatuba, no domingo 

 

No próximo domingo (5) termina a 31ª Festa do Divino Espírito Santo, padroeiro da 

Catedral Diocesana de Caraguatatuba. Ao longo do dia haverá missas, além da 

tradicional cavalgada de encerramento da festividade iniciada no último dia 29 de 

abril, em torno do tema “O sopro do Divino, a esperança se renova”. 

A programação do Domingo de Pentecostes começa às 8h com Missa na Catedral 

do Divino Espírito Santo, seguida de Desfile da Cavalaria, que terá concentração a 

partir das 10h, na Praça da Cultura (Avenida da Praia), e saída às 11h em direção à 

igreja. Também às 10h, haverá Missa da Irmandade do Divino Espírito Santo. 

Já na Catedral, os festeiros participam da partilha de alimentos, quando às 12h 

será servido o almoço, o tradicional afogado – comida típica feita com carne de 

vaca e mandioca – ao som de cantorias e apresentações de grupos folclóricos. A 

distribuição do prato será gratuita. 



 

 
 

Enlaçando a cultura popular com religiosidade, as celebrações encerram com 

Missa Solene e Procissão do Divino a partir da 19h30, com o bispo Dom José 

Carlos Chacorowski e o padre Vladimir Ferreira Coelho. 

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

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

com a organização interna da catedral. 

Encerramento da 31ª Festa do Divino Espírito Santo 

Domingo – 5 de junho 

Missas 

Horário: às 8h, 10h e 19h30 

Local: Catedral Divino Espírito Santo 

Endereço: Avenida Amazonas, 1.665 – Indaiá 

Desfile da Cavalaria do Divino Espírito Santo 

Horário: concentração às 10h e saída às 11h 

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

Informações: (12) 3887-2982 
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Prefeito Aguilar Junior acompanha início da operação do Expresso 

Fênix em Caraguatatuba 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhou na manhã desta quarta-

feira (1º) o primeiro dia de operação da nova empresa de transporte coletivo 

Expresso Fênix, que passa a atender o município de Caraguatatuba. 

Ao lado do secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, 

percorreram os itinerários das linhas Vapapesca e Tabatinga, acompanhando de 

perto o primeiro dia da transição. 

A usuária do transporte coletivo, Margarida Lourenço da Silva, 77 anos, contou que 

já fez a troca do cartão de idoso. “Foi bem rápido. Fiz o cadastro com meus 

documentos pessoais na Praça Diógenes Ribeiro de Lima e o cartão saiu na hora. 

Também já fiz uso do novo transporte coletivo, que saiu pontualmente do bairro 

Pegorelli”. 



 

 
 

O prefeito Aguilar Junior destaca que o dia de hoje foi para fiscalizar o andamento 

da operação e observar os pontos que serão necessários fazer ajustes e melhorar 

ainda mais o serviço na cidade. “Nosso objetivo é oferecer o melhor transporte 

público para Caraguatatuba”. 

Rodoviária Municipal 

Durante a fiscalização, o prefeito visitou o terminal rodoviário de Caraguatatuba, 

onde conta com um guichê de atendimento ao público da empresa Expresso Fênix. 

Outra novidade é que, a partir de segunda-feira (6), a empresa Mil Clean assume 

emergencialmente a administração do espaço, responsável por todo serviço de 

zeladoria do prédio. 

Audiências Públicas 

A Prefeitura de Caraguatatuba está aberta para ouvir a população nesse processo 

de contratação da nova empresa de transporte público da cidade. É o momento em 

que a população poderá participar ativamente com sugestões e ideias para 

melhoria do setor. 

Confira os locais: 

Dia 1º/06 – 19h, na EMEF Alaor Xavier Junqueira, que fica na Rua José Maria 

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

Dia 02/06 – 19h, na EMEF Profª Antonia Antunes Arouca, na Rua Itália Baffi Magni, 

581, no Massaguaçu, na região norte. 
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Prefeitura de Caraguatatuba promove mais um curso de manipulação 

de alimentos 

 

Já estão abertas inscrições para mais um curso de manipulação de alimentos, 

realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Banco Municipal de 

Alimentos, com a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania. O curso será no auditório da Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba (Fundacc) na próxima quarta-feira (8) das 8h às 12h. 

Inscrições podem ser feitas pelo telefone 3883-6548, por meio do nome e CPF do 

interessado. Serão oferecidas 84 vagas ao todo.  Ao final, os participantes recebem 

certificados em Boas Práticas em Manipulação de Alimentos pelo Banco de 

Alimentos/Cresans (Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável). A capacitação serve para todos que possuem contato com alimentos 

e dá direito ao certificado, que é uma exigência da Vigilância Sanitária do 

município, com renovação anual. 



 

 
 

O curso tem duração de quatro horas e o objetivo de capacitar e reforçar as ações 

de Segurança Alimentar e Nutricional. A capacitação é ministrada pela nutricionista 

Cíntia Araújo que abordará temas como conceitos de Boas Práticas de 

Manipulação; Condutas que os manipuladores de alimentos devem adotar para 

produzir e vender alimentos seguros; Tipos de contaminação dos alimentos; 

Conceito de Doenças Transmitidas por Alimentos; entre outros assuntos. 

Ao final do treinamento, será entregue um certificado que tem validade de um ano 

perante a Vigilância Sanitária. O curso é promovido mensalmente pela Prefeitura de 

Caraguatatuba por meio do Banco de Alimentos e Cresans. 

Serviço 

Banco de Alimentos de Caraguatatuba 

Endereço: Avenida Ministro Dílson Funaro, nº 287 

Jardim Britânia, telefone (12) 3887-3551 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) 

R. Santa Cruz, 396 – Centro, Caraguatatuba – SP, 11660-150 

Telefone: 3897-5660 
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Com previsão de mau tempo e chuva, Prefeitura de Caraguatatuba 

adia mutirão do Dia D de Combate à Dengue 

 

Com a previsão de mau tempo para o próximo sábado (4), a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, decidiu adiar o mutirão do Dia D 

de Combate a Dengue. Uma nova data será agendada 

A iniciativa faz parte do programa ‘Minha Família Sem Dengue’, onde cerca de 500 

pessoas, entre funcionários públicos e voluntários, vão às residências da região sul, 

com apoios de agentes comunitários de saúde e os agentes de zoonoses. 

A estimativa é visitar cerca de 20 mil casas para orientar a população sobre a 

necessidade de manter as lixeiras fechadas, colocar areia nos pratos de vasos de 

plantas, deixar 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 resultado da última Avaliação de Densidade Larvária (ADL), realizada em abril, 

deixou Caraguatatuba em alerta para a doença transmitida pelo mosquito Aedes 

aegypti. O índice foi de 4%, considerado inédito na cidade, e que deixa a cidade em 

situação de risco para epidemia. A atenção vai para região sul que registrou taxa de 

8,4%. 

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 ligue 

no Disque Dengue, nos telefones: (12) 3887-6888 ou 156. 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga novo prazo de inscrição para o 5º 

Jazz & Vinhos Festival 

 

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

nesta quarta-feira (1), novo prazo para inscrições de estabelecimentos de 

gastronomia que queiram participar da 5ª edição do ‘Jazz & Vinhos Festival’. O 

evento será realizado de 30 de junho a 3 de julho, na Praça da Cultura (Avenida da 

Praia), no Centro. 

Os pretensos candidatos têm até às 17h da próxima sexta-feira (3) para manifestar 

interesse de participação, através do e-mail 

inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br ou, presencialmente, na sede da 

Secretaria, localizada na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 25, no Centro. A 

candidatura é facultada aos comerciantes integrantes do 16º Caraguá A Gosto, 

realizado no ano de 2021. 

Serão disponibilizados 14 espaços gastronômicos, sendo 12 estandes destinados à 

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

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

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



 

 
 

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

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

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

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

O edital contendo a documentação necessária e demais especificações foi 

publicado na edição 806 do Diário Oficial do Município, disponível para acesso no 

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

O festival, aliado a boa gastronomia, também promete agradar o público com 

apresentações musicais gratuitas de artistas locais e convidados do estilo jazz e 

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

(12) 3897-7910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_806.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga edital de convocação dos 

candidatos à GCM 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Comissão do Concurso Público, 

divulgou nesta quarta-feira (1º/6) o edital de convocação dos 70 candidatos à 

Guarda Civil Municipal (GCM) do concurso público 01/19, que seguirão para a 2ª 

fase. 

Os aprovados deverão se apresentar no dia 1º/07, às 8h, na Fundação Cultural e 

Educacional de Caraguatatuba – FUNDACC, que está localizada na Rua Santa Cruz, 

396, no Centro. Cabe ressaltar que aquele que não comparecer na data e horário 

especificado será considerado reprovado e, consequentemente, eliminado do 

concurso. 

O convocado deverá preencher o Formulário de Efetivação de Matrícula, anexar os 

documentos exigidos e encaminhar para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br até o dia 10/06. A Comissão do Concurso 

solicita que os candidatos convocados para esta fase, que não desejam dar 



 

 
 

continuidade na participação do certame, manifestem sua desistência através do 

preenchimento do Termo de Desistência e encaminhem para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br, também até o dia 10/06. 

O formulário está disponível no Diário Oficial do município, no ‘anexo 02’. É 

importante que o documento seja preenchido com letra legível. Da mesma forma 

com o Termo de Desistência, que está disponibilizado no mesmo documento no 

‘anexo 03’ ao final da página. 

O candidato efetivamente matriculado será denominado Aluno Guarda e receberá 

uma ajuda de custo no valor de R$ 1.200. Também será concedido Vale 

Alimentação no valor de R$ 350 disponibilizados no 5º dia útil do mês 

subsequente, enquanto matriculado no curso regularmente, não se configurando 

nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração Municipal. 

A partir do dia 04/07 o curso será ministrado no Centro Formação do Educador 

(Cefe)  Profª Leny Bevilacqua, que fica situado na Avenida Olivo Gomes, 250, no 

bairro Santana, em São José dos Campos. 

Nos dias de curso, a Prefeitura de Caraguatatuba irá disponibilizar transporte 

diário, ida e volta, exclusivamente para os Alunos Guarda com saída da sede da 

Secretaria de Mobilidade Urbana de Caraguatatuba até o local do curso. O 

embarque será às 6h e o retorno de São José dos Campos será às 17h30. 

O Curso de Formação Intensivo terá 640 horas e será presencial. As disciplinas 

serão dividas entre teóricas e práticas. Cabe ressaltar que o início efetivo da 

segunda etapa será no dia 1º de Julho, com previsão de término em novembro de 

2022. 

O candidato pode ver o edital de convocação na íntegra, por meio do link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-

municipal/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-municipal/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-municipal/
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Prefeitura de Caraguatatuba promove atividades para comemorar a 

Semana do Meio Ambiente 

 

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado anualmente no dia 5 de 

junho, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, irá realizar uma semana com diversas atividades 

comemorativas entre os dias 6 e 11 de junho. 

Este ano, a abertura dos eventos será em grande estilo com a entrega da 

premiação do ‘Concurso de Desenho’, que faz parte do projeto ‘Seu Lixo é 

problema Nosso’, desenvolvido junto à Secretaria de Educação com alunos do 4º 

ano B da EMEF Prof. Jorge Passos, no bairro Jaraguazinho. No mesmo dia também 

será realizada a visita dos alunos do 1º ano do ensino fundamental, da escola Jorge 

Passos, ao Viveiro Municipal. 

A Semana do Meio Ambiente 2022 será composta por diversas atividades como 

palestras, apresentações de projetos, exposições, visitas técnicas, plantio de 

mudas nativas e limpeza de praia. Também está incluso na programação, o Dia 

Mundial dos Oceanos, comemorado no dia 8. 

Nesta data será realizado um projeto com os pescadores locais para abordar sobre 

a importância de recolher o lixo que é descartado de forma incorreta e acaba no 

mar. No dia também será feito a distribuição de material informativo em todas as 

marinas, com o objetivo de conscientizar sobre os prejuízos da poluição aos mares. 

De acordo com o secretário adjunto da pasta, João Silva de Paula Ferreira, a 

Semana do Meio Ambiente será importante para reforçar o pensamento coletivo 

sobre responsabilidade ambiental. “Entendo que nessa semana teremos a 



 

 
 

oportunidade de potencializar as questões que envolvem o meio ambiente. As 

crianças e os jovens são, com certeza, a nossa prioridade nessa ação, pois será 

através do envolvimento e participação deles que iremos transformar ideias e 

fortalecer a prática das boas ações e conduta correta em relação a preservação e 

ao futuro do meio ambiente”, disse. 

E para encerrar com chave de ouro, a Secretaria de Meio Ambiente vai promover, 

no dia 11, uma Limpeza de Praia onde a população poderá se voluntariar. O ponto 

de encontro será na Secretaria de Turismo. 

Confira o cronograma: 

06/06/2022  

8h30 – Entrega da Premiação do Concurso de Desenho do projeto “Seu lixo é 

problema nosso” dos alunos do 4º ano B. 

Local: EMEF Prof. Jorge Passos, bairro Jaraguazinho. 

9h30 – Instalações da placa piloto do projeto “Seu lixo é problema nosso” 

Local: Praia do centro, próximo à Secretaria de Turismo. 

14hs – Visita dos alunos do 1º ano A e B da EMEF. Prof. Jorge Passos. 

Local: Viveiro Municipal, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 2500 – Jardim Gaivotas. 

07/06/2022 

9h – Plantio no CEI Profª Regina Célia Santos Chapira Blaustein, bairro Travessão. 

15h às 16hs – Palestra sobre Licenciamento Ambiental com Angelo Mascarese 

Filho. 

Local: Sede da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Rua Santos 

Dumont, 502, Centro. 

08/06/2022 – Dia Mundial dos Oceanos 

8h – projeto com os pescadores para recolha de lixos e distribuição de material de 

conscientização nas marinas da cidade. 

10h- Visita com os membros dos conselhos de Meio Ambiente, Turismo e 

Saneamento Básico ao Parque Juquerequerê. 

14h30 – Vídeo da Família Shurmann; Palestra sobre limpeza dos oceanos com 

Luciano Abel, palestrante do CEBIMar (Centro de Biologia Marinha). 

Local: Escola Maria Moraes de Oliveira, Rua Pica Pau, 495 – Jardim Gaivotas. 

09/06/2022 

9h – Visita de servidores públicos ao Parque Estadual Serra do Mar – Trilha do 

Jequitibá. 



 

 
 

Local: sede administrativa do PESM – Núcleo Caraguatatuba fica na Rua Horto 

Florestal, 1.200, Bairro Rio do Ouro 

10/06/2022 

14h – Apresentação do projeto “Tecendo em redes” 

Local: Auditório Fundacc, Rua Santa Cruz, 396, Centro. 

14h30 – Apresentação ‘Pequeno pescador’ 

Local: EMEF Prof. Oswaldo Ferreira, Rua Benedito Antônio de Oliveira Barbosa, 

Jardim Olaria. 

11/06/2022  

8h – Encerramento da Semana do Meio Ambiente – Limpeza de Praia. 

Local: Sede da Secretaria de Turismo, Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 25, Centro. 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga edital de convocação dos 

candidatos à GCM 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Comissão do Concurso Público, 

divulgou nesta quarta-feira (1º/6) o edital de convocação dos 70 candidatos à 

Guarda Civil Municipal (GCM) do concurso público 01/19, que seguirão para a 2ª 

fase. 

Os aprovados deverão se apresentar no dia 1º/07, às 8h, na Fundação Cultural e 

Educacional de Caraguatatuba – FUNDACC, que está localizada na Rua Santa Cruz, 

396, no Centro. Cabe ressaltar que aquele que não comparecer na data e horário 

especificado será considerado reprovado e, consequentemente, eliminado do 

concurso. 

O convocado deverá preencher o Formulário de Efetivação de Matrícula, anexar os 

documentos exigidos e encaminhar para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br até o dia 10/06. A Comissão do Concurso 

solicita que os candidatos convocados para esta fase, que não desejam dar 

continuidade na participação do certame, manifestem sua desistência através do 

preenchimento do Termo de Desistência e encaminhem para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br, também até o dia 10/06. 

O formulário está disponível no Diário Oficial do município, no ‘anexo 02’. É 

importante que o documento seja preenchido com letra legível. Da mesma forma 

com o Termo de Desistência, que está disponibilizado no mesmo documento no 

‘anexo 03’ ao final da página. 

O candidato efetivamente matriculado será denominado Aluno Guarda e receberá 

uma ajuda de custo no valor de R$ 1.200. Também será concedido Vale 

Alimentação no valor de R$ 350 disponibilizados no 5º dia útil do mês 

subsequente, enquanto matriculado no curso regularmente, não se configurando 

nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração Municipal. 



 

 
 

A partir do dia 04/07 o curso será ministrado no Centro Formação do Educador 

(Cefe)  Profª Leny Bevilacqua, que fica situado na Avenida Olivo Gomes, 250, no 

bairro Santana, em São José dos Campos. 

Nos dias de curso, a Prefeitura de Caraguatatuba irá disponibilizar transporte 

diário, ida e volta, exclusivamente para os Alunos Guarda com saída da sede da 

Secretaria de Mobilidade Urbana de Caraguatatuba até o local do curso. O 

embarque será às 6h e o retorno de São José dos Campos será às 17h30. 

O Curso de Formação Intensivo terá 640 horas e será presencial. As disciplinas 

serão dividas entre teóricas e práticas. Cabe ressaltar que o início efetivo da 

segunda etapa será no dia 1º de Julho, com previsão de término em novembro de 

2022. 

O candidato pode ver o edital de convocação na íntegra, por meio do 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-

municipal/. 
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Etec de Caraguatatuba oferece 80 vagas em dois cursos para 2º 

semestre de 2022 

 

Estão abertas 80 vagas em dois cursos para o Vestibulinho da Escola Técnica 

Estadual (Etec) – 2º semestre 2022. A seleção dos candidatos ocorrerá por meio 

de prova presencial no dia 3 de julho. As inscrições podem ser realizadas até às 

15h de 6 de junho, somente pela internet. 

A unidade da Etec de Caraguatatuba oferece as opções de cursos para Técnico em 

Administração e Técnico em Logística, ambos no período noturno e com 40 vagas 

cada curso. 

Caso o candidato não tenha acesso a um computador para realizar a inscrição, ele 

pode se dirigir até o polo da Etec onde será auxiliado a realizar as inscrições. 

Inscrições 

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

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

pagamento da taxa de R$ 39. 

A Etec de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Grande do Norte, 480, no Indaiá. Os 

telefones para contato são: (12) 3888-1387 e 3888-3661. 
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Caraguatatuba é selecionada pelo programa de apoio cultural do 

Estado ‘Tradição SP’ 

 

Caraguatatuba foi selecionada para participar do programa Tradição SP, que visa a 

concessão de apoio a eventos de cunho cultural realizados pelos municípios 

paulistas, como festas, festivais, feiras e celebrações. 

Dentre os 645 municípios do Estado de São Paulo, foram selecionadas 104 

cidades, sendo Caraguatatuba a representante do Litoral Norte. 

Para a presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, “é uma enorme satisfação sermos 

contemplados com este programa de fomento, que não poderia vir em hora melhor 

após dois anos de pandemia, onde, agora, estamos trabalhando para retomada 

dos eventos e ações em prol da população”. 

O coordenador de cine-foto-vídeo da Fundação, Eliotty Caetano, aproveitou para 

adiantar que a concessão de apoio ofertada pelo programa Tradição SP será 

investida no setor audiovisual municipal. “Este recurso é de suma importância e 

será empregado para o desenvolvimento do audiovisual em nossa cidade, 

especialmente por conta do aumento da demanda do setor, durante e após a 

pandemia. Traremos para Caraguatatuba inovações e profissionais da área 

renomados internacionalmente, aguardem mais novidades”, divulgou. 

O programa Tradição SP busca incentivar eventos que promovam a salvaguarda e o 

desenvolvimento das tradições, das identidades e da história das regiões, além de 

articular e facilitar o estabelecimento de parcerias e co realizações, em 

consonância com as políticas públicas culturais do Estado de São Paulo e as 



 

 
 

necessidades locais. Apoia eventos municipais com apresentações artísticas, 

palestras, workshops, infraestrutura, oficinas, dentre outros. 

O programa Tradição SP é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa do Estado de São Paulo, a Amigos da Arte e os municípios selecionados por 

meio desta Chamada. 
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Aluno surdo das Oficinas Culturais, Eduardo Capponero lança 

exposição ‘Formas e Expressões’ 

 

O saguão do auditório Maristela de Oliveira recebe a exposição ‘Formas e 

Expressões’, do desenhista Eduardo Capponero, aluno das Oficinas Culturais de 

Artes Plásticas da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba 

que perdeu a audição quando ainda era bebê. A mostra pode ser visitada 

gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, à Rua Santa Cruz, 396, 

Centro, localizada junto à sede da Fundação. 

‘Formas e Expressões’ é composta por um apanhado de desenhos elaborados por 

Eduardo, que também tem como hobby o ferromodelismo – prática que consiste na 

construção de modelos de transporte ferroviário -, além da confecção de capinhas 

personalizadas para celulares. 

Nascido em 31 de outubro de 1994, Eduardo foi um bebê saudável e planejado por 

seus pais, porém, aos seis meses de idade sofreu um caso grave de meningite, que 

lhe causou a perda auditiva e crises epilépticas. 

Sua mãe, Helena Capponero, conta que no início foi muito difícil, pois o acesso à 

Libras – Língua Brasileira de Sinais era muito escasso, o que dificultava demais a 

convivência do Edu, como é chamado carinhosamente, com outras crianças. 

De acordo com Helena, ele sempre gostou de desenhar, mas foi aos quatro anos, 

quando começou a fazer terapia com uma psicóloga, que isso se firmou como uma 

característica. E a partir desse momento, foi sendo desenvolvido junto ao Edu uma 

forma de se comunicar através do desenho, fazendo com que ele se expressasse 

através da arte, colocando ali todos os seus sentimentos e pensamentos. A partir 



 

 
 

disso, Eduardo foi ficando cada vez melhor, não só no desenho, mas também em 

outros trabalhos manuais, como é o caso das maquetes, que ele faz muito bem. 

Eduardo fez também dois anos de curso de Artes Visuais em Santos, onde vivia 

com a família, porém, ao se mudar para Caraguatatuba em 2018 foi quando 

passou a frequentar as aulas de mangá e cartoon com o professor André Edney, 

nas Oficinas Culturais da Fundacc. 

Helena conta que, embora o professor André não soubesse Libras, de pronto se 

dispôs a ajudar o Edu, se esforçando ao máximo para que ele também pudesse 

aprender e aproveitar a aula como os outros alunos. 

“A arte o ajudou bastante a lidar com a vida, trouxe muita evolução em todas as 

áreas, tornou o Edu um rapaz forte, inteligente, carismático, carinhoso e que corre 

atrás do que quer com muita garra. Edu é um indivíduo muito especial e, com toda 

certeza, uma daquelas pessoas que mostram pra gente que não existe limites para 

alcançar os sonhos. Espero que apreciem seus trabalhos”, concluiu Helena. 

Serviço 

Exposição ‘Formas e Expressões’ – Eduardo Capponero 

Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h 

Entrada Gratuita 

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

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Programação Cultural traz Festival de Dança, exposição e 

apresentação musical gratuita 

 

Na programação cultural deste fim de semana, o TMC – Teatro Mario Covas recebe 

a 5ª edição do Festival Caraguá em Danças. As apresentações serão realizadas a 

partir das 17h, 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 – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 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’. 

Ainda no fim de semana, aqueles que estiverem pelo Centro poderão conferir a 

exposição ‘Percurso’, do grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas, em exibição no MACC 

– Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba. A visitação é gratuita e pode ser feita 

das 10h às 17h, de terça a sexta, e aos sábados, das 12h às 17h. 

Dividida em três partes: ‘Projeto Tupiguarani’, ‘Sonoridade Ancestral’ e ‘Pequenos 

grandes insetos’, a exposição tem como proposta aprimorar os fazeres em 

cerâmica na cidade de Caraguatatuba. 



 

 
 

E no sábado à noite, a partir das 20h30, a Banda Municipal Carlos Gomes se 

apresenta na Praça Dr. Cândido Mota (Coreto), no Centro. A apresentação é 

gratuita e livre para todos os públicos. 

Serviço 

 5ª edição do Festival Caraguá em Danças 

Data: 4 de junho, às 17h | 5 de junho, às 15h 

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

Classificação Livre 

Local: Avenida Goiás, 187 – Indaiá 

Mais informações: (12) 3881-2623 

 Exposição: ‘Percurso’ – grupo Ubuntu 

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

Entrada Gratuita 

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

Mais informações: (12) 3883-9980 

 Banda Municipal Carlos Gomes 

Data: 28 de maio (sábado) 

Horário: 20h30 

Gratuito 

Local: Praça Dr. Cândido Mota (Coreto) – Centro 
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ABERTURA DO 33º CAMPEONATO BRASILEIRO DE JET SKI 2022 

 

A abertura do Campeonato Brasileiro de Jet Ski 2022 / Pré World Qualifying Series 

está confirmada para os dias 1º, 2 e 3 de julho, na praia do Centro, em 

Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo. A mais tradicional competição da 

modalidade chega a sua 33ª edição e reunirá os principais pilotos do país e 

convidados internacionais. A programação diária terá início às 10 horas. 

O presidente da Associação Brasileira de Jet Ski – BJSA, Fernando Couto Bonilha 

lembrou que inicialmente o calendário marcava a etapa de abertura para o período 

de 3 a 5 de junho, porém, por problemas burocráticos, a primeira prova teve de ser 

adiada em um mês. “Tudo resolvido e estamos trabalhando intensamente na 

organização de um grande evento. A cidade de Caraguatatuba tem uma grande 

infraestrutura, a prefeitura está nos dando a retaguarda necessária e será uma 

excelente etapa. Todos estão motivados, principalmente porque nos dois últimos 

anos não tivemos competições em razão da pandemia do coronavírus e agora 

estamos retomando com força total”, ressaltou. 

O dirigente lembrou que o 33º Campeonato Brasleiro de Jet Ski/Pre World 

Qualifyung Series terá sua segunda etapa de 19 a 21 de agosto, em Rifaina, no 

interior paulista. Com duas etapa próximas, os pilotos já retomaram os 

treinamentos e ritmo forte, pois a expectativa é que essa provas exigirão muito e 

quem terminar bem posicionado dará um passo importante em termos de luta pelo 

título, porque depois já virá a etapa decisiva prevista para o feriadão da 



 

 
 

Independência, no mês de setembro, em Paraty (RJ). “Nossa competição também 

está homenageando o Bicentenário da Independência”, acrescentou Bonilha. 

“A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba divulgou seu calendário de eventos até 

dezembro e são mais de 70 atrações. Estamos felizes em fazer parte dessas 

atividades, que são das mais variadas. É uma importante cidade do litoral brasileiro 

e um dos mais procurados pontos turísticos do país”, enfatizou Fernando Bonilha. 

A expectativa em Caraguatatuba é de forte presença de pilotos dos Estados de São 

Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Pará, Santa Catarina, Bahia, Rio de Janeiro, 

Paraná, Minas Gerais, além do Distrito Federal. Também representantes do 

Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile e Perú. 

O 33º CAMPEONATO BRASILEIRO DE JET SKI 2022 / PRE WORLD QUALIFYING 

SERIES é uma realização da BJSA / ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JET SKI e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA / SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TURISMO, com supervisão da IJSBA – INTERNATIONAL JET SPORTS BOATING 

ASSOCIATION. O apoio oficial da CONFEDERACION SUDAMERICANA DE 

MOTONAUTICA, Casarini/BRP, Natural Racing, jetskiNworld, Jet Chula/YAMAHA, 

Arieltek, Frutalli Açaí, CASAGROUP, Thomas Cavendish Beer, STELS Quadriciclos 

Brasil, Estaleiro Rossini, Paulista Balões, Federação Catarinense de Balonismo, 

Usina do Jet, F Racing, Lynx, Radical Jet World, Revista Oficial Boat Shopping. 

Produção: G7 Marketing Esportivo. O evento conta com apoio da MARINHA DO 

BRASIL, CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO E POLÍCIA MILITAR. 

Maiores informações no www.brasileirodejetski.com.br 

ROF – Renato Fabretti – Mtb 16051 

Fone (35) 3534-2003 

Celular (35) 99181-5725 

e-mail: rfabreti@terra.com.br 
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Caraguatatuba participa de campeonato de atletismo com atletas 

PCDs em modalidades sem adaptações 

 

A equipe de atletismo de Caraguatatuba participará neste final de semana, com 25 

atletas, do 7º Circuito Paulista Open Adulto e Master, no Centro Olímpico em São 

Paulo. O destaque vão para dois atletas PcDs que disputarão provas convencionais, 

sem as adaptações das competições paralímpicas. 

Os atletas são Marcelo Henrique Orlando,  40 anos, que participará das provas de 

corrida de 800m e arremesso de peso, e Álvaro Alencar Trindade Sorbrinho,  37 

anos, que disputará as provas de corrida de 100m e arremessos de dardo e pesos. 

Álvaro se destacou, em 2021, quando participou do 53º Campeonato Paulista de 

Atletismo Master sem adaptações em sua prova. O atleta acabou ficando na 2º 

colocação nas provas de revezamento 4x100m e lançamento de dardo de 35 até 

39 anos. 

“A competição foi maravilhosa para mim. Consegui competir de igual para igual 

sem adaptação. Foi muito emocionante escutar as pessoas me apoiando e me 

aplaudindo”, disse Álvaro Alencar. “Quero agora continuar com essa 

competitividade na nova competição e trazer medalhas para Caraguatatuba”, 

complementa. 

O secretário de Esportes e Recreação, Edvaldo Ormindo, salienta a importância da 

inclusão no esporte e o foco do atleta. “O Esporte é uma das principais armas que 

temos para incluir e inserir socialmente as pessoas. Os paratletas são os primeiros 

frutos de um trabalho que visa buscar a inclusão pelo esporte, adequando às 

condições para que mais pessoas com deficiência possam usufruir dos benefícios 



 

 
 

nao só do esporte adaptado (aos atletas), mas também de qualquer atividade 

física”, disse. 

“Vou disputar meu primeiro torneio, em São Paulo, neste final de semana. 

Agradeço ao professor Rodrigo, ao secretário de Esportes Edvaldo Ormindo e a 

todos que contribuem nos meus treinamentos. Estamos juntos”, diz Marcelo 

Henrique. 
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Prefeitura de Caraguatatuba emite carnê on-line do ISS Fixo e taxas a 

partir agosto 

 

O lançamento dos carnês de Imposto Sobre Serviços (ISS) Fixo e das Taxas de 

Licença, Localização e Funcionamento da Prefeitura de Caraguatatuba a partir de 

agosto será exclusivamente digital pelo 

site https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/, na parte destinada aos Serviços 

Online. 

Os lançamentos das taxas referentes à Licença de Funcionamento dos 

Estabelecimentos e o ISS Fixo (para profissionais autônomos estabelecidos ou não) 

terão o seguinte cronograma: cota única com vencimento no dia 30 de agosto; e as 

demais parcelas seguem com seu vencimento no dia 20 dos meses de setembro, 

outubro e novembro. 

Mais informações sobre as taxas de licença de funcionamento e ISS Fixo podem 

ser solicitados nos telefones (12) 3897-8118 e 3897-8127 (Área de Fiscalização 

Tributária). 

O atendimento ao público da Área de Fiscalização da Secretaria da Fazenda é das 

8h30 às 16h30, na Prefeitura de Caraguatatuba, que fica na Rua Luiz Passos 

Júnior, 50 – Centro. 
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Missas, cavalgada e ‘afogado’ marcam encerramento da 31ª Festa do 

Divino Espírito Santo em Caraguatatuba, no domingo 

 

No próximo domingo (5) termina a 31ª Festa do Divino Espírito Santo, padroeiro da 

Catedral Diocesana de Caraguatatuba. Ao longo do dia haverá missas, além da 

tradicional cavalgada de encerramento da festividade iniciada no último dia 29 de 

abril, em torno do tema “O sopro do Divino, a esperança se renova”. 

A programação do Domingo de Pentecostes começa às 8h com Missa na Catedral 

do Divino Espírito Santo, seguida de Desfile da Cavalaria, que terá concentração a 

partir das 10h, na Praça da Cultura (Avenida da Praia), e saída às 11h em direção à 

igreja. Também às 10h, haverá Missa da Irmandade do Divino Espírito Santo. 

Já na Catedral, os festeiros participam da partilha de alimentos, quando às 12h 

será servido o almoço, o tradicional afogado – comida típica feita com carne de 

vaca e mandioca – ao som de cantorias e apresentações de grupos folclóricos. A 

distribuição do prato será gratuita. 

Enlaçando a cultura popular com religiosidade, as celebrações encerram com 

Missa Solene e Procissão do Divino a partir da 19h30, com o bispo Dom José 

Carlos Chacorowski e o padre Vladimir Ferreira Coelho. 

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

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

com a organização interna da catedral. 

Encerramento da 31ª Festa do Divino Espírito Santo 

Domingo – 5 de junho 

Missas 

Horário: às 8h, 10h e 19h30 



 

 
 

Local: Catedral Divino Espírito Santo 

Endereço: Avenida Amazonas, 1.665 – Indaiá 

Desfile da Cavalaria do Divino Espírito Santo 

Horário: concentração às 10h e saída às 11h 

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

Informações: (12) 3887-2982 
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Prefeitura de Caraguatatuba promove atividades para comemorar a 

Semana do Meio Ambiente 

 

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado anualmente no dia 5 de 

junho, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, irá realizar uma semana com diversas atividades 

comemorativas entre os dias 6 e 11 de junho. 

Este ano, a abertura dos eventos será em grande estilo com a entrega da 

premiação do ‘Concurso de Desenho’, que faz parte do projeto ‘Seu Lixo é 

problema Nosso’, desenvolvido junto à Secretaria de Educação com alunos do 4º 

ano B da EMEF Prof. Jorge Passos, no bairro Jaraguazinho. No mesmo dia também 

será realizada a visita dos alunos do 1º ano do ensino fundamental, da escola Jorge 

Passos, ao Viveiro Municipal. 

A Semana do Meio Ambiente 2022 será composta por diversas atividades como 

palestras, apresentações de projetos, exposições, visitas técnicas, plantio de 

mudas nativas e limpeza de praia. Também está incluso na programação, o Dia 

Mundial dos Oceanos, comemorado no dia 8. 

Nesta data será realizado um projeto com os pescadores locais para abordar sobre 

a importância de recolher o lixo que é descartado de forma incorreta e acaba no 

mar. No dia também será feito a distribuição de material informativo em todas as 

marinas, com o objetivo de conscientizar sobre os prejuízos da poluição aos mares. 

De acordo com o secretário adjunto da pasta, João Silva de Paula Ferreira, a 

Semana do Meio Ambiente será importante para reforçar o pensamento coletivo 

sobre responsabilidade ambiental. “Entendo que nessa semana teremos a 

oportunidade de potencializar as questões que envolvem o meio ambiente. As 

crianças e os jovens são, com certeza, a nossa prioridade nessa ação, pois será 



 

 
 

através do envolvimento e participação deles que iremos transformar ideias e 

fortalecer a prática das boas ações e conduta correta em relação a preservação e 

ao futuro do meio ambiente”, disse. 

E para encerrar com chave de ouro, a Secretaria de Meio Ambiente vai promover, 

no dia 11, uma Limpeza de Praia onde a população poderá se voluntariar. O ponto 

de encontro será na Secretaria de Turismo. 

Confira o cronograma: 

06/06/2022 

8h30 – Entrega da Premiação do Concurso de Desenho do projeto “Seu lixo é 

problema nosso” dos alunos do 4º ano B. 

Local: EMEF Prof. Jorge Passos, bairro Jaraguazinho. 

9h30 – Instalações da placa piloto do projeto “Seu lixo é problema nosso” 

Local: Praia do centro, próximo à Secretaria de Turismo. 

14hs – Visita dos alunos do 1º ano A e B da EMEF. Prof. Jorge Passos. 

Local: Viveiro Municipal, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 2500 – Jardim Gaivotas. 

07/06/2022 

9h – Plantio no CEI Profª Regina Célia Santos Chapira Blaustein, bairro Travessão. 

15h às 16hs – Palestra sobre Licenciamento Ambiental com Angelo Mascarese 

Filho. Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/palestra-sobre-

licenciamento-ambiental__1601738 

Local: Sede da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Rua Santos 

Dumont, 502, Centro. 

08/06/2022 – Dia Mundial dos Oceanos 

8h – projeto com os pescadores para recolha de lixos e distribuição de material de 

conscientização nas marinas da cidade. 

10h- Visita com os membros dos conselhos de Meio Ambiente, Turismo e 

Saneamento Básico ao Parque Juquerequerê. 

14h30 – Vídeo da Família Shurmann; Palestra sobre limpeza dos oceanos com 

Luciano Abel, palestrante do CEBIMar (Centro de Biologia Marinha). 

Local: Escola Maria Moraes de Oliveira, Rua Pica Pau, 495 – Jardim Gaivotas. 

09/06/2022 

9h – Visita de servidores públicos ao Parque Estadual Serra do Mar – Trilha do 

Jequitibá. 

https://www.sympla.com.br/palestra-sobre-licenciamento-ambiental__1601738
https://www.sympla.com.br/palestra-sobre-licenciamento-ambiental__1601738


 

 
 

Local: sede administrativa do PESM – Núcleo Caraguatatuba fica na Rua Horto 

Florestal, 1.200, Bairro Rio do Ouro 

10/06/2022 

14h – Apresentação do projeto “Tecendo em redes” 

Local: Auditório Fundacc, Rua Santa Cruz, 396, Centro. 

14h30 – Apresentação ‘Pequeno pescador’ 

Local: EMEF Prof. Oswaldo Ferreira, Rua Benedito Antônio de Oliveira Barbosa, 

Jardim Olaria. 

11/06/2022 

8h – Encerramento da Semana do Meio Ambiente – Limpeza de Praia. 

Local: Sede da Secretaria de Turismo, Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 25, Centro. 
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Etec de Caraguatatuba oferece 80 vagas em dois cursos para 2º 

semestre de 2022 

 

Estão abertas 80 vagas em dois cursos para o Vestibulinho da Escola Técnica 

Estadual (Etec) – 2º semestre 2022. A seleção dos candidatos ocorrerá por meio 

de prova presencial no dia 3 de julho. As inscrições podem ser realizadas até às 

15h de 6 de junho, somente pela internet. 

A unidade da Etec de Caraguatatuba oferece as opções de cursos para Técnico em 

Administração e Técnico em Logística, ambos no período noturno e com 40 vagas 

cada curso. 

Caso o candidato não tenha acesso a um computador para realizar a inscrição, ele 

pode se dirigir até o polo da Etec onde será auxiliado a realizar as inscrições. 

Inscrições 

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

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

pagamento da taxa de R$ 39. 

A Etec de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Grande do Norte, 480, no Indaiá. Os 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
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Prefeitura de Caraguatatuba promove mais um curso de manipulação 

de alimentos 

 

Já estão abertas inscrições para mais um curso de manipulação de alimentos, 

realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Banco Municipal de 

Alimentos, com a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania. O curso será no auditório da Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba (Fundacc) na próxima quarta-feira (8) das 8h às 12h. 

Inscrições podem ser feitas pelo telefone 3883-6548, por meio do nome e CPF do 

interessado. Serão oferecidas 84 vagas ao todo.  Ao final, os participantes recebem 

certificados em Boas Práticas em Manipulação de Alimentos pelo Banco de 

Alimentos/Cresans (Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável). A capacitação serve para todos que possuem contato com alimentos 

e dá direito ao certificado, que é uma exigência da Vigilância Sanitária do 

município, com renovação anual. 

O curso tem duração de quatro horas e o objetivo de capacitar e reforçar as ações 

de Segurança Alimentar e Nutricional. A capacitação é ministrada pela nutricionista 

Cíntia Araújo que abordará temas como conceitos de Boas Práticas de 

Manipulação; Condutas que os manipuladores de alimentos devem adotar para 

produzir e vender alimentos seguros; Tipos de contaminação dos alimentos; 

Conceito de Doenças Transmitidas por Alimentos; entre outros assuntos. 

Ao final do treinamento, será entregue um certificado que tem validade de um ano 

perante a Vigilância Sanitária. O curso é promovido mensalmente pela Prefeitura de 

Caraguatatuba por meio do Banco de Alimentos e Cresans. 

Serviço 

Banco de Alimentos de Caraguatatuba 



 

 
 

Endereço: Avenida Ministro Dílson Funaro, nº 287 

Jardim Britânia, telefone (12) 3887-3551 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) 

R. Santa Cruz, 396 – Centro, Caraguatatuba – SP, 11660-150 

Telefone: 3897-5660 
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Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado 

 

Aproximadamente 25 animais estarão em busca de uma nova família no próximo 

sábado (4), das 9h às 13h, na Feira de Adoção de Cães e Gatos realizada pelo 

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba. 

Os cachorrinhos e gatinhos estão clinicamente saudáveis, vacinados contra raiva, 

vermifugados e preparados a participar do Programa Municipal de Castração. Para 

adotar um deles é necessário ser maior de 18 anos, apresentar cópias de 

documento com foto, CPF e comprovante de residência. O adotante também 

precisará preencher um questionário e passar por uma breve entrevista com os 

profissionais. 

Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, é importante que a pessoa 

interessada avalie se realmente tem condições de cuidar do animal de estimação. 

“Este é um ato de amor, mas que também requisita responsabilidade e 

comprometimento do adotante, que deve estar ciente de que o pet precisará de 

cuidados constantes até o fim da vida”, reforça. 

Caso a pessoa tenha interesse e não possa comparecer no sábado, pode procurar 

o CCZ de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h, para adotar os animais. 

Os pets que estão para adoção foram resgatados em situações de maus-tratos, por 

abandono, falta de higiene, alimentação, entre outros. Por esse motivo, ao adotar o 

pet, a pessoa estará proporcionando uma vida com condições mais adequadas ao 

animal. 

Serviço 

Feira de Adoção de Animais 

Data: 4 de junho – sábado 



 

 
 

Horário: das 9h às 13h 

Local: Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) (Rua Ministro Dílson Funaro, 115 – 

Jardim Britânia – telefone: 3887-6888) 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga edital de convocação dos 

candidatos à GCM 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Comissão do Concurso Público, 

divulgou nesta quarta-feira (1º/6) o edital de convocação dos 70 candidatos à 

Guarda Civil Municipal (GCM) do concurso público 01/19, que seguirão para a 2ª 

fase. 

Os aprovados deverão se apresentar no dia 1º/07, às 8h, na Fundação Cultural e 

Educacional de Caraguatatuba – FUNDACC, que está localizada na Rua Santa Cruz, 

396, no Centro. Cabe ressaltar que aquele que não comparecer na data e horário 

especificado será considerado reprovado e, consequentemente, eliminado do 

concurso. 

O convocado deverá preencher o Formulário de Efetivação de Matrícula, anexar os 

documentos exigidos e encaminhar para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br até o dia 10/06. A Comissão do Concurso 

solicita que os candidatos convocados para esta fase, que não desejam dar 

continuidade na participação do certame, manifestem sua desistência através do 

preenchimento do Termo de Desistência e encaminhem para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br, também até o dia 10/06. 

O formulário está disponível no Diário Oficial do município, no ‘anexo 02’. É 

importante que o documento seja preenchido com letra legível. Da mesma forma 

com o Termo de Desistência, que está disponibilizado no mesmo documento no 

‘anexo 03’ ao final da página. 

O candidato efetivamente matriculado será denominado Aluno Guarda e receberá 

uma ajuda de custo no valor de R$ 1.200. Também será concedido Vale 

Alimentação no valor de R$ 350 disponibilizados no 5º dia útil do mês 



 

 
 

subsequente, enquanto matriculado no curso regularmente, não se configurando 

nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração Municipal. 

A partir do dia 04/07 o curso será ministrado no Centro Formação do Educador 

(Cefe)  Profª Leny Bevilacqua, que fica situado na Avenida Olivo Gomes, 250, no 

bairro Santana, em São José dos Campos. 

Nos dias de curso, a Prefeitura de Caraguatatuba irá disponibilizar transporte 

diário, ida e volta, exclusivamente para os Alunos Guarda com saída da sede da 

Secretaria de Mobilidade Urbana de Caraguatatuba até o local do curso. O 

embarque será às 6h e o retorno de São José dos Campos será às 17h30. 

O Curso de Formação Intensivo terá 640 horas e será presencial. As disciplinas 

serão dividas entre teóricas e práticas. Cabe ressaltar que o início efetivo da 

segunda etapa será no dia 1º de Julho, com previsão de término em novembro de 

2022. 

O candidato pode ver o edital de convocação na íntegra, por meio do 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-

municipal/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-municipal/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-municipal/
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Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio em 

Caraguatatuba 

 

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (31), por 

tentativa de homicídio em uma briga ocorrida em uma lanchonete no bairro Indaiá, 

em Caraguatatuba. 

Após uma discussão entre o segurança do estabelecimento comercial e o agressor, 

este teria pego uma faca e desferido golpes contra a vítima, porém não 

conseguindo atingi-lo. 

Os policiais militares chegaram à lanchonete, onde havia ocorrido uma briga de 

faca e encontraram o indivíduo com uma faca nas mãos e determinaram que este 

largasse a faca se entregasse. 

O agressor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio ao criminoso e 

encaminhado para a cadeia pública. 
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Caraguatatuba é selecionada pelo programa de apoio cultural do 

Estado ‘Tradição SP’ 

 

Caraguatatuba foi selecionada para participar do programa Tradição SP, que visa a 

concessão de apoio a eventos de cunho cultural realizados pelos municípios 

paulistas, como festas, festivais, feiras e celebrações. 

Dentre os 645 municípios do Estado de São Paulo, foram selecionadas 104 

cidades, sendo Caraguatatuba a representante do Litoral Norte. 

Para a presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, “é uma enorme satisfação sermos 

contemplados com este programa de fomento, que não poderia vir em hora melhor 

após dois anos de pandemia, onde, agora, estamos trabalhando para retomada 

dos eventos e ações em prol da população”. 

O coordenador de cine-foto-vídeo da Fundação, Eliotty Caetano, aproveitou para 

adiantar que a concessão de apoio ofertada pelo programa Tradição SP será 

investida no setor audiovisual municipal. “Este recurso é de suma importância e 

será empregado para o desenvolvimento do audiovisual em nossa cidade, 

especialmente por conta do aumento da demanda do setor, durante e após a 

pandemia. Traremos para Caraguatatuba inovações e profissionais da área 

renomados internacionalmente, aguardem mais novidades”, divulgou. 

O programa Tradição SP busca incentivar eventos que promovam a salvaguarda e o 

desenvolvimento das tradições, das identidades e da história das regiões, além de 

articular e facilitar o estabelecimento de parcerias e co realizações, em 



 

 
 

consonância com as políticas públicas culturais do Estado de São Paulo e as 

necessidades locais. Apoia eventos municipais com apresentações artísticas, 

palestras, workshops, infraestrutura, oficinas, dentre outros. 

O programa Tradição SP é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa do Estado de São Paulo, a Amigos da Arte e os municípios selecionados por 

meio desta Chamada. 
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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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Prefeitura de Caraguatatuba divulga edital de convocação dos 

candidatos à GCM 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Comissão do Concurso Público, 

divulgou nesta quarta-feira (1º/6) o edital de convocação dos 70 candidatos à 

Guarda Civil Municipal (GCM) do concurso público 01/19, que seguirão para a 2ª 

fase. 

Os aprovados deverão se apresentar no dia 1º/07, às 8h, na Fundação Cultural e 

Educacional de Caraguatatuba – FUNDACC, que está localizada na Rua Santa Cruz, 

396, no Centro. Cabe ressaltar que aquele que não comparecer na data e horário 

especificado será considerado reprovado e, consequentemente, eliminado do 

concurso. 

O convocado deverá preencher o Formulário de Efetivação de Matrícula, anexar os 

documentos exigidos e encaminhar para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br até o dia 10/06. A Comissão do Concurso 

solicita que os candidatos convocados para esta fase, que não desejam dar 

continuidade na participação do certame, manifestem sua desistência através do 

preenchimento do Termo de Desistência e encaminhem para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br, também até o dia 10/06. 

O formulário está disponível no Diário Oficial do município, no ‘anexo 02’. É 

importante que o documento seja preenchido com letra legível. Da mesma forma 

com o Termo de Desistência, que está disponibilizado no mesmo documento no 

‘anexo 03’ ao final da página. 



 

 
 

O candidato efetivamente matriculado será denominado Aluno Guarda e receberá 

uma ajuda de custo no valor de R$ 1.200. Também será concedido Vale 

Alimentação no valor de R$ 350 disponibilizados no 5º dia útil do mês 

subsequente, enquanto matriculado no curso regularmente, não se configurando 

nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração Municipal. 

A partir do dia 04/07 o curso será ministrado no Centro Formação do Educador 

(Cefe)  Profª Leny Bevilacqua, que fica situado na Avenida Olivo Gomes, 250, no 

bairro Santana, em São José dos Campos. 

Nos dias de curso, a Prefeitura de Caraguatatuba irá disponibilizar transporte 

diário, ida e volta, exclusivamente para os Alunos Guarda com saída da sede da 

Secretaria de Mobilidade Urbana de Caraguatatuba até o local do curso. O 

embarque será às 6h e o retorno de São José dos Campos será às 17h30. 

O Curso de Formação Intensivo terá 640 horas e será presencial. As disciplinas 

serão dividas entre teóricas e práticas. Cabe ressaltar que o início efetivo da 

segunda etapa será no dia 1º de Julho, com previsão de término em novembro de 

2022. 

O candidato pode ver o edital de convocação na íntegra, por meio do 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-

municipal/. 
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Parque Estadual Serra do Mar, em Caraguatatuba, tem programação 

especial a partir desta quarta 

Valor fixo das atividades é de R$ 19 por visita; professores, diretores, 

coordenadores e alunos da rede pública possuem direito à meia-entrada 

 

O Núcleo Caraguatatuba do Parque Estadual Serra do Mar irá promover diversas 

atividades especiais a partir desta quarta-feira (1º) até o dia 11 de junho. A 

programação será aberta a toda a população e é realizada em comemoração à 

Semana do Meio Ambiente. 

De acordo com o cronograma, hoje mesmo já será realizada uma trilha sensorial no 

Pomar das Nativas, às 9h, com o objetivo de explorar os cinco sentidos dos 

visitantes utilizando a natureza como estímulo para aguçar a percepção sobre o 

ambiente natural. 

No sábado (4) e domingo (5), a população poderá participar das trilhas temáticas, 

que também serão realizadas no Pomar das Nativas, das 15h às 17h. Ainda no 

domingo, Dia Mundial do Meio Ambiente, o parque também vai realizar a 

inauguração especial de um monumento e uma exposição de arte em cerâmica. 

No dia 11, a programação encerra 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. 



 

 
 

As trilhas devem ser agendadas com antecedência no site. É importante que os 

interessados acessem 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 e estudantes, professores, diretores e 

coordenadores pedagógicos da rede pública possuem direito à meia entrada. Após 

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

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

A população também pode se informar mais sobre a participação e tirar dúvidas 

sobre a programação através do telefone (12) 3882-5999. O atendimento é feito 

das 8h às 17h. 

Sobre as trilhas 

Para participar das trilhas, a direção do parque recomenda que as pessoas estejam 

vestindo roupas confortáveis, calçados firmes no pé (fechados e que possam ser 

molhados), calças compridas e 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://caraguatatuba.ingressosparquespaulistas.com.br/home
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Nova empresa passa a operar o transporte público de Caraguatatuba 

A tarifa do transporte é de R$ 3,80 no dinheiro e R$ 3,60 no 'Bilhete Eletrônico 

Recarregável' 

 

Na manhã desta quarta-feira (1°), uma nova empresa começou a operar o 

transporte público de Caraguatatuba. A Expresso Fênix foi a concessionária 

escolhida após a saída da Praiamar, que antes era responsável no transporte da 

cidade e teve uma série de conflitos com a Prefeitura nos últimos meses. 

A troca das empresas ocorre após determinação do STJ (Superior Tribunal de 

Justiça), de forma unânime, a possibilidade da Prefeitura de Caraguá romper seu 

contrato com a antiga prestadora do serviço. A nova frota conta com 50 veículos 

equipados com ar condicionado, GPS e Wi-fi . Segundo a gestão municipal, cinco 

deles são reservas e 45 estarão nas ruas conforme determina o contrato. 

Tarifas 

A tarifa do transporte é de R$ 3,80 no dinheiro e R$ 3,60 no ‘Bilhete Eletrônico 

Recarregável’. Quem tinha créditos no bilhete eletrônico da Praiamar não pode 

utilizá-los a princípio, pois a Fênix ainda está em contato com a Praiamar para a 

disponibilização destes créditos ativos aos usuários. 

Novo cadastro 



 

 
 

Usuários que desejarem um novo bilhete eletrônico devem procurar a empresa 

para adquirir seus novos créditos. O cadastramento pode ser feito online no portal 

fênix ou presencialmente. 

No caso do modelo presencial, o atendimento deve ser agendado. As consultas 

sobre o novo bilhete serão realizadas no Espaço Paulo Mott, localizado na praça 

Doutor Diógenes Ribeiro de Lima, também conhecida como ‘praça do Hippie’, no 

centro da cidade. 

O atendimento será realizado das 8h às 17h30 (segunda a sexta-feira) e das 10h 

às 16h (sábado e domingo). 
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Prefeito de Caraguatatuba comenta polêmica com a Praiamar 

Transportes e outros assuntos da cidade 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior (MDB), comenta em entrevista à SP 

RIO+ o imbróglio judicial contra a empresa Praiamar, que era a responsável pelo 

transporte público da cidade. 

Além disso, o gestor comenta sobre os outros assuntos que estão acontecendo no 

município do Litoral Norte. 

Ele será entrevistado pelos jornalistas Matheus Andrade e José Guilherme Ferreira. 
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PAT de Caraguatatuba tem 132 vagas de emprego até quarta (01). 

 

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

segunda-feira (30/5) o quadro de vagas para 132 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são: Motoboy (20), Vendedor Externo (10) para Corretor 

de Imóveis (10). 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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Programa Câmara Jovem promove debate na Semana do Meio 

Ambiente. 

 

Os jovens vereadores da 4ª edição do Programa Câmara Jovem, desenvolvido pela 

Câmara Municipal de Caraguatatuba, promovem no dia 8 de junho, um debate 

acadêmico sob o tema “O protagonismo Infanto-Juvenil nas políticas públicas de 

Meio Ambiente”. 

A iniciativa, faz parte das celebrações ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 

comemorado anualmente em 5 de junho e, segundo o coordenador geral do 

programa, Professor Carlos Alberto Paulino Ferreira, tem como principal objetivo 

propiciar reflexões sobre o protagonismo dos jovens no reconhecimento da sua 

capacidade de perceber o ambiente de forma crítica. 

“Queremos a partir de eventos como este, estimular uma postura ativa na 

construção de alternativas para melhorias das realidades socioambientais”, 

destacou o professor Carlos Alberto. 

Participarão do encontro os professores universitários Marcelino Sato Matsuda e 

Henrique Cardoso para exposição e debates sobre o tema. 

Para o presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar, esta é uma grande 

oportunidade de integração. “Como sempre disse, o programa Câmara Jovem tem o 

objetivo de desenvolver a cidadania e a democracia, e eventos como este 

propiciam aos nossos jovens o aprimoramento do senso crítico para temas 

sensíveis da nossa sociedade”, finalizou Tato Aguilar. 

Os interessados em registrar a participação, para certificação podem preencher o 

formulário de inscrição acessando o link: 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia @camaracaraguatatuba 

@vertatoaguilar 
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Nova base do Samu na UBS Golfinhos. 

 

Caraguatatuba recebeu na sexta-feira (27/5) mais uma unidade descentralizada do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a população da 

região centro-sul da cidade. A nova base fica localizada dentro das instalações da 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Golfinhos. 

A nova unidade serve para atender os moradores dos bairros Jardim Britânia, 

Pontal Santamarina e Golfinhos, que antes eram assistidos pela unidade do bairro 

Jardim Primavera. Agora, o tempo de resposta do socorro será mais ágil. 

A equipe é composta por oito colaboradores, sendo quatro condutores e quatro 

enfermeiros que ficam em regime de plantão 24h. 

Todas as ocorrências serão atendidas pela equipe da base descentralizada que 

realiza o diagnóstico do paciente e identifica se há necessidade de remoção para 

alguma unidade especializada. 

A ambulância de Suporte Básico será disponibilizada para casos de urgências pré-

hospitalares, com motoristas e enfermeiros. O veículo possui equipamentos de vias 

aéreas, oxigênioterapia, imobilização provisória, kit de parto de emergência, DEA 

(Desfibrilador Elétrico Automático), oxímetro de pulso e rádio comunicação digital 

direto com a Central de Regulação, por meio de orientação de médico regulador 24 

horas. 

Todas as emergências voltadas ao SAMU devem ser direcionadas ao 192, que 

acionará as equipes conforme cada necessidade. 

A UBS Golfinhos está localizada na Avenida Pedro Reginaldo da Costa, 623 – 

Balneário dos Golfinhos. 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Band Vale 

 

Homem é preso após tentar esfaquear segurança de lanchonete em 

Caraguatatuba 

Vítima informou que houve uma discussão e o suspeito pegou a faca e tentou 

agredi-lo 

 

Um homem foi preso na noite desta terça feira (31), após tentar esfaquear o 

segurança de uma lanchonete no bairro Indaiá em Caraguatatuba. 

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas e no local, viram um 

homem com uma faca em mãos. Após conversa com os policiais o suspeito soltou a 

faca e se rendeu. 

Em contato com a vítima e testemunhas, a equipe foi informada de que houve uma 

discussão entre o homem e o segurança do comércio, e durante o 

desentendimento, o agressor pegou a faca e desferiu golpes contra a vítima, porém 

nenhum veio acerta-lo.  

O homem foi preso flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhado para a 

delegacia de polícia da cidade. 
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Expresso Fênix inicia operação do transporte coletivo em 

Caraguatatuba 

Nova concessionária dá início a serviço após fim de contrato entre Prefeitura e 

antiga prestadora 

 

A Expresso Fênix deu início a operação do transporte coletivo em Caraguatatuba 

nesta quarta-feira (1). O terminal rodoviário do município também terá uma nova 

responsável pela zeladoria, a MIl Clean. 

Mais cedo nesta quarta, o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior (MDB), 

percorreu os itinerários das linhas Vapapesca e Tabatinga e acompanhou de perto 

o primeiro dia da transição. “Nosso objetivo é oferecer o melhor transporte público 

para Caraguatatuba”, afirmou o prefeito. 

Segundo a Prefeitura, o terminal rodoviário de Caraguatatuba terá como nova 

responsável por todo serviço de zeladoria do prédio a empresa Mil Clean a partir de 

segunda-feira (6). 

As audiências públicas para ouvir da população possíveis sugestões para o 

transporte público esto marcadas para esta quarta-feira (1) na escola Alaor Xavier 

Junqueira, no Travessão, nesta quinta (2) na escola Professora Antônia Antunes 

Arouca, no Massaguaçu e na sexta (3) na escola Carlos de Almeida Rodrigues, no 

Indaiá. Todas as reuniões às 19h. 
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Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio em 

Caraguatatuba 

 

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (31), por 

tentativa de homicídio em uma briga ocorrida em uma lanchonete no bairro Indaiá, 

em Caraguatatuba. 

Após uma discussão entre o segurança do estabelecimento comercial e o agressor, 

este teria pego uma faca e desferido golpes contra a vítima, porém não 

conseguindo atingi-lo. 

Os policiais militares chegaram à lanchonete, onde havia ocorrido uma briga de 

faca e encontraram o indivíduo com uma faca nas mãos e determinaram que este 

largasse a faca se entregasse. 

O agressor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio ao criminoso e 

encaminhado para a cadeia pública. 
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Caraguatatuba é selecionada pelo programa de apoio cultural do 

Estado ‘Tradição SP’ 

 

Caraguatatuba foi selecionada para participar do programa Tradição SP, que visa a 

concessão de apoio a eventos de cunho cultural realizados pelos municípios 

paulistas, como festas, festivais, feiras e celebrações. 

Dentre os 645 municípios do Estado de São Paulo, foram selecionadas 104 

cidades, sendo Caraguatatuba a representante do Litoral Norte. 

Para a presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, “é uma enorme satisfação sermos 

contemplados com este programa de fomento, que não poderia vir em hora melhor 

após dois anos de pandemia, onde, agora, estamos trabalhando para retomada 

dos eventos e ações em prol da população”. 

O coordenador de cine-foto-vídeo da Fundação, Eliotty Caetano, aproveitou para 

adiantar que a concessão de apoio ofertada pelo programa Tradição SP será 

investida no setor audiovisual municipal. “Este recurso é de suma importância e 

será empregado para o desenvolvimento do audiovisual em nossa cidade, 

especialmente por conta do aumento da demanda do setor, durante e após a 

pandemia. Traremos para Caraguatatuba inovações e profissionais da área 

renomados internacionalmente, aguardem mais novidades”, divulgou. 



 

 
 

O programa Tradição SP busca incentivar eventos que promovam a salvaguarda e o 

desenvolvimento das tradições, das identidades e da história das regiões, além de 

articular e facilitar o estabelecimento de parcerias e co realizações, em 

consonância com as políticas públicas culturais do Estado de São Paulo e as 

necessidades locais. Apoia eventos municipais com apresentações artísticas, 

palestras, workshops, infraestrutura, oficinas, dentre outros. 

O programa Tradição SP é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa do Estado de São Paulo, a Amigos da Arte e os municípios selecionados por 

meio desta Chamada. 
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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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Prefeitura de Caraguatatuba divulga edital de convocação dos 

candidatos à GCM 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Comissão do Concurso Público, 

divulgou nesta quarta-feira (1º/6) o edital de convocação dos 70 candidatos à 

Guarda Civil Municipal (GCM) do concurso público 01/19, que seguirão para a 2ª 

fase. 

Os aprovados deverão se apresentar no dia 1º/07, às 8h, na Fundação Cultural e 

Educacional de Caraguatatuba – FUNDACC, que está localizada na Rua Santa Cruz, 

396, no Centro. Cabe ressaltar que aquele que não comparecer na data e horário 

especificado será considerado reprovado e, consequentemente, eliminado do 

concurso. 

O convocado deverá preencher o Formulário de Efetivação de Matrícula, anexar os 

documentos exigidos e encaminhar para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br até o dia 10/06. A Comissão do Concurso 

solicita que os candidatos convocados para esta fase, que não desejam dar 

continuidade na participação do certame, manifestem sua desistência através do 

preenchimento do Termo de Desistência e encaminhem para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br, também até o dia 10/06. 

O formulário está disponível no Diário Oficial do município, no ‘anexo 02’. É 

importante que o documento seja preenchido com letra legível. Da mesma forma 



 

 
 

com o Termo de Desistência, que está disponibilizado no mesmo documento no 

‘anexo 03’ ao final da página. 

O candidato efetivamente matriculado será denominado Aluno Guarda e receberá 

uma ajuda de custo no valor de R$ 1.200. Também será concedido Vale 

Alimentação no valor de R$ 350 disponibilizados no 5º dia útil do mês 

subsequente, enquanto matriculado no curso regularmente, não se configurando 

nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração Municipal. 

A partir do dia 04/07 o curso será ministrado no Centro Formação do Educador 

(Cefe)  Profª Leny Bevilacqua, que fica situado na Avenida Olivo Gomes, 250, no 

bairro Santana, em São José dos Campos. 

Nos dias de curso, a Prefeitura de Caraguatatuba irá disponibilizar transporte 

diário, ida e volta, exclusivamente para os Alunos Guarda com saída da sede da 

Secretaria de Mobilidade Urbana de Caraguatatuba até o local do curso. O 

embarque será às 6h e o retorno de São José dos Campos será às 17h30. 

O Curso de Formação Intensivo terá 640 horas e será presencial. As disciplinas 

serão dividas entre teóricas e práticas. Cabe ressaltar que o início efetivo da 

segunda etapa será no dia 1º de Julho, com previsão de término em novembro de 

2022. 

O candidato pode ver o edital de convocação na íntegra, por meio do 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-

municipal/. 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga edital de convocação dos 

candidatos à GCM 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Comissão do Concurso Público, 

divulgou nesta quarta-feira (1º/6) o edital de convocação dos 70 candidatos à 

Guarda Civil Municipal (GCM) do concurso público 01/19, que seguirão para a 2ª 

fase. 

Os aprovados deverão se apresentar no dia 1º/07, às 8h, na Fundação Cultural e 

Educacional de Caraguatatuba – FUNDACC, que está localizada na Rua Santa Cruz, 

396, no Centro. Cabe ressaltar que aquele que não comparecer na data e horário 

especificado será considerado reprovado e, consequentemente, eliminado do 

concurso. 

O convocado deverá preencher o Formulário de Efetivação de Matrícula, anexar os 

documentos exigidos e encaminhar para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br até o dia 10/06. A Comissão do Concurso 

solicita que os candidatos convocados para esta fase, que não desejam dar 

continuidade na participação do certame, manifestem sua desistência através do 

preenchimento do Termo de Desistência e encaminhem para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br, também até o dia 10/06. 

O formulário está disponível no Diário Oficial do município, no ‘anexo 02’. É 

importante que o documento seja preenchido com letra legível. Da mesma forma 

com o Termo de Desistência, que está disponibilizado no mesmo documento no 

‘anexo 03’ ao final da página. 



 

 
 

O candidato efetivamente matriculado será denominado Aluno Guarda e receberá 

uma ajuda de custo no valor de R$ 1.200. Também será concedido Vale 

Alimentação no valor de R$ 350 disponibilizados no 5º dia útil do mês 

subsequente, enquanto matriculado no curso regularmente, não se configurando 

nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração Municipal. 

A partir do dia 04/07 o curso será ministrado no Centro Formação do Educador 

(Cefe)  Profª Leny Bevilacqua, que fica situado na Avenida Olivo Gomes, 250, no 

bairro Santana, em São José dos Campos. 

Nos dias de curso, a Prefeitura de Caraguatatuba irá disponibilizar transporte 

diário, ida e volta, exclusivamente para os Alunos Guarda com saída da sede da 

Secretaria de Mobilidade Urbana de Caraguatatuba até o local do curso. O 

embarque será às 6h e o retorno de São José dos Campos será às 17h30. 

O Curso de Formação Intensivo terá 640 horas e será presencial. As disciplinas 

serão dividas entre teóricas e práticas. Cabe ressaltar que o início efetivo da 

segunda etapa será no dia 1º de Julho, com previsão de término em novembro de 

2022.O candidato pode ver o edital de convocação na íntegra, por meio do link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-

municipal/. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Imprensa Livre 

 

Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio em 

Caraguatatuba 

 

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (31), por 

tentativa de homicídio em uma briga ocorrida em uma lanchonete no bairro Indaiá, 

em Caraguatatuba. 

Após uma discussão entre o segurança do estabelecimento comercial e o agressor, 

este teria pego uma faca e desferido golpes contra a vítima, porém não 

conseguindo atingi-lo. 

Os policiais militares chegaram à lanchonete, onde havia ocorrido uma briga de 

faca e encontraram o indivíduo com uma faca nas mãos e determinaram que este 

largasse a faca se entregasse. 

O agressor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio ao criminoso e 

encaminhado para a cadeia pública. 
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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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Caraguatatuba é selecionada pelo programa de apoio cultural do 

Estado ‘Tradição SP’ 

 

Caraguatatuba foi selecionada para participar do programa Tradição SP, que visa a 

concessão de apoio a eventos de cunho cultural realizados pelos municípios 

paulistas, como festas, festivais, feiras e celebrações. 

Dentre os 645 municípios do Estado de São Paulo, foram selecionadas 104 

cidades, sendo Caraguatatuba a representante do Litoral Norte. 

Para a presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, “é uma enorme satisfação sermos 

contemplados com este programa de fomento, que não poderia vir em hora melhor 

após dois anos de pandemia, onde, agora, estamos trabalhando para retomada 

dos eventos e ações em prol da população”. 

O coordenador de cine-foto-vídeo da Fundação, Eliotty Caetano, aproveitou para 

adiantar que a concessão de apoio ofertada pelo programa Tradição SP será 

investida no setor audiovisual municipal. “Este recurso é de suma importância e 

será empregado para o desenvolvimento do audiovisual em nossa cidade, 

especialmente por conta do aumento da demanda do setor, durante e após a 

pandemia. Traremos para Caraguatatuba inovações e profissionais da área 

renomados internacionalmente, aguardem mais novidades”, divulgou. 



 

 
 

O programa Tradição SP busca incentivar eventos que promovam a salvaguarda e o 

desenvolvimento das tradições, das identidades e da história das regiões, além de 

articular e facilitar o estabelecimento de parcerias e co realizações, em 

consonância com as políticas públicas culturais do Estado de São Paulo e as 

necessidades locais. Apoia eventos municipais com apresentações artísticas, 

palestras, workshops, infraestrutura, oficinas, dentre outros. 

O programa Tradição SP é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa do Estado de São Paulo, a Amigos da Arte e os municípios selecionados por 

meio desta Chamada. 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga edital de convocação dos 

candidatos à GCM 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Comissão do Concurso Público, 

divulgou nesta quarta-feira (1º/6) o edital de convocação dos 70 candidatos à 

Guarda Civil Municipal (GCM) do concurso público 01/19, que seguirão para a 2ª 

fase. 

Os aprovados deverão se apresentar no dia 1º/07, às 8h, na Fundação Cultural e 

Educacional de Caraguatatuba – FUNDACC, que está localizada na Rua Santa Cruz, 

396, no Centro. Cabe ressaltar que aquele que não comparecer na data e horário 

especificado será considerado reprovado e, consequentemente, eliminado do 

concurso. 

O convocado deverá preencher o Formulário de Efetivação de Matrícula, anexar os 

documentos exigidos e encaminhar para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br até o dia 10/06. A Comissão do Concurso 

solicita que os candidatos convocados para esta fase, que não desejam dar 

continuidade na participação do certame, manifestem sua desistência através do 

preenchimento do Termo de Desistência e encaminhem para o email 

comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br, também até o dia 10/06. 

O formulário está disponível no Diário Oficial do município, no ‘anexo 02’. É 

importante que o documento seja preenchido com letra legível. Da mesma forma 



 

 
 

com o Termo de Desistência, que está disponibilizado no mesmo documento no 

‘anexo 03’ ao final da página. 

O candidato efetivamente matriculado será denominado Aluno Guarda e receberá 

uma ajuda de custo no valor de R$ 1.200. Também será concedido Vale 

Alimentação no valor de R$ 350 disponibilizados no 5º dia útil do mês 

subsequente, enquanto matriculado no curso regularmente, não se configurando 

nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração Municipal. 

A partir do dia 04/07 o curso será ministrado no Centro Formação do Educador 

(Cefe)  Profª Leny Bevilacqua, que fica situado na Avenida Olivo Gomes, 250, no 

bairro Santana, em São José dos Campos. 

Nos dias de curso, a Prefeitura de Caraguatatuba irá disponibilizar transporte 

diário, ida e volta, exclusivamente para os Alunos Guarda com saída da sede da 

Secretaria de Mobilidade Urbana de Caraguatatuba até o local do curso. O 

embarque será às 6h e o retorno de São José dos Campos será às 17h30. 

O Curso de Formação Intensivo terá 640 horas e será presencial. As disciplinas 

serão dividas entre teóricas e práticas. Cabe ressaltar que o início efetivo da 

segunda etapa será no dia 1º de Julho, com previsão de término em novembro de 

2022. 

O candidato pode ver o edital de convocação na íntegra, por meio do 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-

municipal/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-municipal/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-municipal/
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20º BPMI inicia campanha para aquecer o inverno da população em 

situação de vulnerabilidade social 

 

A Polícia Militar do Litoral Norte começou nesta terça-feira (31) a edição 2022 da 

“Campanha do Agasalho” do 20ºBPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior). De 

acordo com a PM, a arrecadação deve prosseguir nos próximos dois meses, ainda 

sem uma data definida para terminar. 

Com o slogan “Não podemos ABRAÇAR, mas podemos AQUECER”, a campanha visa 

arrecadar peças de inverno para doações e aquecer a população carente e em 

situação de vulnerabilidade social. A iniciativa recebe cobertores, agasalhos, 

gorros, entre outras peças de roupa para o período mais frio do ano. 

Os pontos de arrecadação das peças estão divididos nas bases da Polícia Militar 

pelas quatro cidades da região. 

– Caraguatatuba: avenida Brasil, nº 1001, Sumaré 

– São Sebastião: praça Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, nº 01, Centro 

– Ilhabela: avenida Princesa Isabel, nº 2976, Barra Velha 



 

 
 

– Ubatuba: rua João Ramalho, nº 01, Parque Vivamar 
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PM impede homicídio em lanchonete no Indaiá 

 

A Polícia Militar conseguiu impedir um homicídio em Caraguatatuba na noite desta 

terça-feira (31). A ocorrência começou após denúncia do Centro de Operações da 

Polícia Militar. 

De acordo com a PM, a tentativa de homicídio aconteceu em uma lanchonete, no 

bairro Indaiá, região central do município. A denúncia aos policiais era sobre uma 

briga que estaria acontecendo no local, sendo que um deles estaria armado com 

uma faca. 

Ao surpreenderem os homens, os policiais militares comprovaram que um deles 

realmente estava portando a arma branca. Imediatamente, os policiais pediram 

para que ele largasse a faca. 

A lanchonete estava movimentada. Sem saída, o homem, que não teve identidade 

divulgada, se rendeu e soltou a arma. A Polícia Militar conseguiu controlar o 

tumulto generalizado. 

A polícia informou que após abordar a vítima e testemunhas descobriu que a 

confusão começou depois de uma discussão entre o segurança do estabelecimento 



 

 
 

e o agressor, que irritado pegou a faca e tentou acertar o segurança, porém não 

conseguiu. 

O criminoso foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. 
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População É Convidada Pela Prefeitura De Caraguatatuba Para 

Audiências Públicas Referente Ao 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 

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. 
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Festival gastronômico de Caraguatatuba (SP) reunirá 90 pratos 

exclusivos em agosto 

 

Um dos eventos mais tradicionais de gastronomia do litoral norte de São Paulo já 

tem dia para começar. Será realizado entre 1º de agosto e 4 de setembro o 

Caraguá A Gosto, que em sua 17ª edição contará com a participação de 58 

estabelecimentos, que, juntos, oferecerão mais 90 pratos que serão 

disponibilizados para os clientes. 

São 11 estabelecimentos e 25 pratos a menos se comparados à edição passada. A 

relação dos participantes foi divulgada pela Secretaria de Turismo na última 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.  
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O prefeito de Caraguatatuba, Agui-
lar Junior, acompanhou na terça-feira, 
dia 31, a apresentação da frota de ôni-
bus da empresa de transporte coletivo 
Expresso Fênix que desde quarta-feira 
(01) passou 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 determi-
na 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 vo-
cês conhecerem os novos veículos e a 
população entender que os percalços 
deixados pela empresa anterior ficaram 
para trás”, disse Aguilar Junior.

Antes de verem a nova frota, apre-
sentada 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.

Um novo tempo: Caraguatatuba recebe novos ônibus

Fotos: Claudio Gomes

NOVA EMPRESA - A empresa Ex-
presso Fênix vai assumiu o transporte 
coletivo de passageiros urbano e rural 
na cidade. O contrato mantém o valor 
da tarifa de R$ 3,80 no dinheiro e R$ 
3,60 no Bilhete Eletrônico Recarregá-
vel (Cartão Comum).

Além de oferecer o menor preço 
tarifário, a Expresso Fênix se pronti-
ficou a oferecer o atendimento ime-
diato, disponibilizando 100% da frota 
solicitada no termo de referência, para 
atender temporariamente o município. 
O contrato com a empresa é provisório 
e tem duração de 12 meses.

De acordo com a diretoria do Grupo 
Fênix, a frota trará mais conforto aos 
usuários e os sistemas tecnológicos 
tornarão o serviço mais eficiente e se-
guro para os moradores e turistas que 
visitam Caraguatatuba.

Os veículos irão utilizar biocombus-
tível (S10 e Arla 32) e serão equipados 
com um moderno sistema que reduz 
a emissão de gases poluentes na at-
mosfera. Os 50 ônibus também serão 
equipados com ar-condicionado e irão 
contar com internet grátis – por meio 
de conexão wi-fi, monitoramento por 
sistema de GPS (Global Positioning Sys-

tem), entrada USB para carregar celular 
e sistema de bilhetagem eletrônica, 
além de cumprir a exigência de 100% 
da frota com elevadores e acessibili-
dade para clientes com mobilidade 
reduzida.

Com a instalação do GPS em to-
dos os veículos da frota, a empresa 
manterá o aplicativo CittaMobi, que 
dá informações precisas e em tempo 
real de horários e todos os itinerários 
dos ônibus que circulam na cidade.

O novo sistema será também uma 
importante ferramenta de fiscalização 
pela Prefeitura de Caraguatatuba que 
poderá acompanhar relatórios do 
transporte coletivo em tempo real e 
cobrar melhorias.

Horários, itinerários e tarifa - 
Nos próximos dias, os itinerários 
com todos os horários das linhas da 
empresa em Caraguatatuba estarão 
disponíveis no site: www.fenixfacil.
com.br/caraguatatuba.



4 EXPRESSÃO CAIÇARA

A 23ª cerimônia ‘Barcos ao Mar’ 
foi realizada no Entreposto de Pesca 
do Camaroeiro, no último domingo. 
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 comunida-
de pesqueira.

Este ano, o homenageado do ‘Bar-
cos ao Mar’ é o pescador Luiz Antônio 

Cerimônia ‘Barcos ao Mar’ abre contagem regressiva para 
o 23º Festival do Camarão

de Assis, que aproveitou a ocasião para 
agradecer o carinho de todos que par-
ticiparam 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 re-
alizar 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, as-
sim 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.

O prefeito Aguilar Junior aprovei-
tou para parabenizar e agradecer a 
presidente Silmara Mattiazzo e todo 

time da Fundacc, que se empenharam 
para realizar o evento; o secretário 
de Mobilidade Urbana e Proteção ao 
Cidadão, Marcel Giorgeti; o secretário 
adjunto de Meio Ambiente, Agricul-
tura e Pesca, De Paula; os vereadores 
Baduca Filho e Cristian Bota que 

compareceram à cerimônia, além de 
todos os pescadores, o padre Cláudio e, 
em especial, o homenageado, o senhor 
Luiz Antônio. “Espero em Deus que 
seja um grande ano de pesca para to-
dos, com muitas bênçãos e proteção”, 
concluiu o prefeito.
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No último domingo (29), a progra-
mação 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 cul-
tural marca o início da festa litúrgica em 
celebração ao padroeiro da cidade.

A solenidade antecede a trezena litúr-
gica, 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, dia 5 de 
junho, os devotos participam de ca-
minhada 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.

169ª Festa de Santo Antônio mantém tradição 
secular em Caraguatatuba

No Dia de Santo Antônio, 13 de 
junho, as comemorações iniciam às 8h, 
com missa pelo 3º Aniversário do San-
tuário, seguida da benção dos pães e do 
bolo de Santo Antônio, o “santo casa-
menteiro”. 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 Edu-
cacional 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$ 1.000 e 
R$ 5.000. Mais informações pelo telefone 
(12) 3881-1422.

Corpus Christi 
No dia 16 de junho, a comunidade 

católica começa enfeitar as ruas no entor-
no da Praça Cândido Mota, às 6h, para 
a missa e procissão de Corpus Christi, 
a partir das 17h. As imagens reprodu-
zidas 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 Dioce-
sano 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

Eduardo Ribeiro
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Indivíduo é preso 
com veículo roubado 

e maconha
Durante patrulhamento na região central de Cara-

guatatuba no último dia 24, equipes da Força Tática 
da Polícia Militar detiveram um casal em um veículo 
VW T-Cross que seria produto de roubo na cidade 
de Diadema-SP.

Segundo Informou a polícia, a ocorrência aconte-
ceu por volta 21h25, na Rua, Altino Arantes, quando 
os policiais perceberam que o motorista tentou des-
viar o caminho. O veículo tinha os vidros filmados e 
chamou atenção para abordagem.

Durante abordagem nada ilícito foi localizado com 
o casal, mas durante revista veicular foi descoberta 
no aparelho multimídia do veículo a numeração 
original do chassi sendo possível constatar que o ve-
ículo era produto de roubo pela cidade de Diadema 
SP. Foi apreendido também um pedaço de tijolo de 
maconha pesando 387,86g, 01 balança de precisão 
e um celular iPhone 11.

O casal foi levado para a delegacia, onde a mulher 
foi ouvida como testemunha e liberada e o homem 
vai responder pelos crimes de receptação e tráfico de 
drogas, ficando preso à disposição da justiça.

primeiras informações dão conta que a vítima tinha 
perfuração no corpo provavelmente feito por  algum 
material cortante.

Ainda não foi informado se o homem morreu por 
afogamento ou teve seu corpo desovado no leito do 
rio. Uma equipe de peritos da Polícia Cientifica e 
investigadores do 1°DP do Porto Novo estiveram 
no local e o caso foi registrado como encontro de 
cadáver, mas também será investigado como um 
possível homicídio.

Procurado por 
receptação é 

capturado  em 
Caraguatatuba
Um homem foi preso na quinta-feira (26/05) no 

bairro Travessão, por ser procurado pelo crime de 
receptação por uma equipe da Rocam (Ronda Osten-
sivas com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar.

De acordo com a PM, durante patrulhamento 
no bairro para coibir furtos, roubos e o tráfico de 
entorpecentes, os policiais avistaram o acusado que 
ao perceber que seria abordado saiu correndo pela 
Avenida, José da Costa Pinheiro Junior, entrando 
em comércios para tentar se misturar com clientes e 
sair ileso, mas ele foi preso depois do cerco policial.

Segundo ainda informou a polícia, o acusado já 
tem passagens por furto, roubo e tráfico de drogas 
e tinha um mandado em aberto do poder judiciário 
por receptação. Ele foi levado para o 1°DP do Porto 
Novo, ficando preso à disposição da justiça.

Grande 
Operação da 

polícia prende 
10 procurados 

da justiça
A Operação Divisas Integradas, no último dia 25, 

envolveu a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar 
e Polícia Civil e capturou 10 procurados da justiça, 
em Ubatuba. A ação é voltada para cumprimento 
de 72 mandados de busca e apreensão em toda a 
circunscrição. 

Participaram 11 equipes policiais (cinco equipes 
de Força Tática do 20º BPM/I, três equipes da 
Polícia Civil e três equipes da Polícia Rodoviária 
Federal). Um dos recapturados, condenado no crime 
de tráfico de drogas, foi preso em flagrante por outro 
tráfico de entorpecentes. Com ele, os policiais apre-
enderam aproximadamente 1,1 kg de entorpecentes 
(cocaína, maconha e crack), além de apetrechos 
utilizado para embalar drogas. 

Mulher esfaqueia 
companheiro e tenta 

colocar fogo em 
marina 

Uma mulher foi presa em flagrante no início da 
última semana, após esfaquear e tentar atear fogo 
em barcos numa marina no bairro Saco da Ribeiro, 
em Ubatuba.

A ocorrência foi atendida por uma equipe da Po-
lícia Militar Ambiental Marítima, subordinado ao 3° 
BPAmb, da cidade que foi solicitada por moradores 
que contaram que uma mulher descontrolada tinha 
esfaqueado o companheiro e ameaçava atear fogo 
nas embarcações na marina. O homem foi golpeado 
várias vezes e foi socorrido em estado grave para 
Santa Casa da cidade.

A mulher foi contida pelos policiais e após diálo-
gos se acalmou. A acusada foi presa e trazida para 
Caraguatatuba onde ficou à disposição da justiça e 
deve passar por audiência de custódia.

Corpo é encontrado 
em rio; Polícia Civil 

investiga o caso
No domingo (29), foi encontrado o corpo de um 

homem as margens do Rio Marinas, no bairro do 
Morro do Algodão, na região sul de Caraguatatuba. 
A pessoa tinha cerca de 50 anos, segundo informa-
ções.

O corpo do homem estava em estado decompo-
sição e após ser retirado do rio foi encaminhando 
para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade. Um 
amigo da vítima fez reconhecimento no local.  As 
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O Teatro Mario Covas recebe neste 
fim de semana (4 e 5 de junho), o ‘V 
Festival Caraguá em Danças’, realiza-
do pela Promodança em parceria com 
a Prefeitura Municipal, por meio da 
Fundacc – Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba.

As apresentações do Festival ocor-
rem 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 Baila-
dos, Alunos das Oficinas Culturais da 
Fundacc, Geração Futuro, Olho de 
Hórus e Manifestum Studio de Dança.

‘V Festival Caraguá em Danças’ é atração 
no Teatro Mario Covas neste fim de semana

A Prefeitura de Caraguatatuba, 
por meio da Secretaria de Esportes, 
promove no dia 25 de junho (sábado), 
a 2ª etapa do Circuito de Corrida de 
Rua Caraguatatuba.

Desta vez, a largada será as 17h30, 
na Praia do Indaiá, próximo à Pista de 
Bicicross. O trajeto também será dife-
rente em comparação com a 2ª etapa, 
com chegada no Mirante Por do Som 
(entrada da Praia da Pedra da Freira).

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

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

Social de Solidariedade de Caragua-
tatuba. Serão disponibilizadas pela 
Secretaria de Esportes e Recreação 
600 vagas para os corredores. Para a 
realização da inscrição é necessário 
à doação de um pacote de 500g de 
café em pó. Além disso, o interessado 
deve estar munido de um documento 
com foto. 

Os atletas receberão, sem custo, a 
camiseta do evento, kit do corredor 
contendo chip e numeração, além de 
frutas e isotônicos entregues após a 

corrida. 
“Como temos expectativa de rea-

lizar novas etapas das corridas, que-
remos sempre inovar e trazer novos 
trajetos. Nosso objetivo é estimular 
novos atletas e também aqueles que 
já correram nas outras etapas em par-
ticipar das próximas”, diz Edvaldo 
Ormindo, secretário de Esportes e 
Recreação. 

Serviço
2ª etapa do Circuito de Corrida de 

Rua Caraguatatuba
Data: 25 de junho (sábado)

Horário: 17h30
Local: Praia do Indaiá, próximo a 

Pista de Bicicross
Inscrições: Um pacote de 500g de 

café em pó
Data: De 6 a 22 de junho 
Local: Fundo Social de Solidarie-

dade 
Endereço: Rua José Damazo dos 

Santos, 39 - Centro, Caraguatatuba
Horário: 9h às 16h

Grupos de outras cidades e Estados 
também participam da competição, 
que tem como premiação vagas e 
bolsas de estudos para a ‘Summer Pro-
modança’ 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 regula-
mentação 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

A Câmara Municipal de Caraguata-
tuba aprovou o projeto de lei nº 18/2022 
de autoria do vereador Cristian Bota, 
onde dispõe sobre a obrigatoriedade de 
exibição de vídeos educativos antidro-
gas e da proibição de venda de bebidas 
alcoólicas para menores de idade nas 
aberturas de shows, eventos culturais 
e similares, públicos ou privados no 
município de Caraguatatuba. A lei foi 
sancionada pelo prefeito Aguilar Junior 
na quarta-feira (01). 

Cristian Bota aprova lei de conscientização antidrogas e de 
bebidas alcoólicas para menores

O objetivo principal é alertar aos 
jovens, pais, organizadores, entre ou-
tros, os danos que o consumo destas 
substâncias causa a saúde da nossa 
população. Caraguatatuba, que tem 
a vocação turística, possui um vasto 
calendário de eventos que são orga-
nizados pela municipalidade e que 
contemplam datas durante todo o ano, 
além dos realizados por terceiros; e 
estas campanhas irão reforçar cada 
vez mais a conscientização no público 

presente nesses eventos. 
O projeto aprovado recentemente 

pela Câmara Municipal foi amplamente 
discutido com diversas entidades e foi 
sancionado pelo Prefeito Aguilar Junior, 
que apoia e é sensível a esta causa.

“O poder público trabalha para fazer a 
sua parte, mas devemos também dividir 
esta responsabilidade com os pais e com 
os organizadores destes eventos. Somen-
te com uma ação conjunta entre essas 
forças, iremos minimizar os danos que 
as bebidas e as drogas causam na vida 
destas pessoas”, finalizou Cristian Bota.


