
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta e Sexta-Feira, 02 e 03 de Junho de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba: Mutirão do combate à dengue é adiado 

 

Caraguatatuba 

Feira de adoção de Cães e Gatos em Caraguá neste sábado (4) 

 

Caraguatatuba 

Em Caraguá: Semana do Meio Ambiente é repleta de atividades 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado 

 

Caraguatatuba 

Começa a 169ª Festa de Santo Antônio, padroeiro de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é selecionada pelo programa estadual de apoio cultural 'Tradição 

SP' 

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba abre 200 vagas para castração de cães e gatos nesta sexta-

feira 

 

Caraguatatuba 

Programa Câmara Jovem promove debate acadêmico na Semana do Meio 

Ambiente em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Última audiência sobre concessão do transporte público de Caraguá será nesta 

sexta 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Festival Caraguá em Danças é neste fim de semana com entrada gratuita 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-mutirao-do-combate-a-dengue-e-adiado/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/feira-de-adocao-de-caes-e-gatos-em-caragua-neste-sabado-4-as-09h/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/em-caragua-semana-do-meio-ambiente-esta-repleta-de-atividades/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19810/caraguatatuba-realiza-feira-de-adocao-de-caes-e-gatos-neste-sabado
https://radarlitoral.com.br/noticias/19812/comeca-a-169%EF%BF%BD-festa-de-santo-antonio-padroeiro-de-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/19814/caraguatatuba-e-selecionada-pelo-programa-estadual-de-apoio-cultural-'tradicao-sp'
https://radarlitoral.com.br/noticias/19814/caraguatatuba-e-selecionada-pelo-programa-estadual-de-apoio-cultural-'tradicao-sp'
https://radarlitoral.com.br/noticias/19815/ccz-de-caraguatatuba-abre-200-vagas-para-castracao-de-caes-e-gatos-nesta-sexta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/19815/ccz-de-caraguatatuba-abre-200-vagas-para-castracao-de-caes-e-gatos-nesta-sexta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/19816/programa-camara-jovem-promove-debate-academico-na-semana-do-meio-ambiente-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/19816/programa-camara-jovem-promove-debate-academico-na-semana-do-meio-ambiente-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/19817/%EF%BF%BDltima-audiencia-sobre-concessao-do-transporte-publico-de-caragua-sera-nesta-sexta
https://radarlitoral.com.br/noticias/19817/%EF%BF%BDltima-audiencia-sobre-concessao-do-transporte-publico-de-caragua-sera-nesta-sexta
https://novaimprensa.com/2022/06/festival-caragua-em-dancas.html


 

 
 

O Vale 

Caraguatatuba 

PM prende homem por tentativa de homicídio em Caraguatatuba; suspeito estava 

com uma faca 

 

Caraguatatuba 

Serpente é encontrada e capturada em praça de Caraguatatuba 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Morre Geraldo Bonifácio, um dos ícones da gastronomia caraguatatubense  

 

Caraguatatuba 

Dupla de vôlei de praia de Caraguatatuba disputa pela 1ª vez a chave principal do 

Circuito Brasileiro  

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Homem é preso por tentativa de homicídio após briga com faca em Caraguatatuba 

(SP) 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Turismo de base comunitária de Caraguatatuba é destaque na Marina Week 2022 

– A Semana do Mar em São Paulo  

 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba celebra Mês do Meio Ambiente nas escolas  

 

Caraguatatuba 

“É uma nova história”, destaca prefeito de Caraguatatuba durante reunião com 

equipe operacional da Expresso Fênix  

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba abre 200 vagas para castração de cães e gatos nesta sexta-

feira  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza serviços de limpeza e reparos em diversos 

locais da cidade  

 

https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/pm-prende-homem-por-tentativa-de-homicidio-em-caraguatatuba-suspeito-estava-com-uma-faca-1.218237
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/pm-prende-homem-por-tentativa-de-homicidio-em-caraguatatuba-suspeito-estava-com-uma-faca-1.218237
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/serpente-e-encontrada-e-capturada-em-praca-de-caraguatatuba-1.218317
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/morre-geraldo-bonifacio-um-dos-icones.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/dupla-de-volei-de-praia-de.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/dupla-de-volei-de-praia-de.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/homem-e-preso-por-tentativa-de-homicidio-apos-briga-com-faca-em-caraguatatuba-sp-1.387062
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/homem-e-preso-por-tentativa-de-homicidio-apos-briga-com-faca-em-caraguatatuba-sp-1.387062
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/02/turismo-de-base-comunitaria-de-caraguatatuba-e-destaque-na-marina-week-2022-a-semana-do-mar-em-sao-paulo/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/02/turismo-de-base-comunitaria-de-caraguatatuba-e-destaque-na-marina-week-2022-a-semana-do-mar-em-sao-paulo/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/02/educacao-de-caraguatatuba-celebra-mes-do-meio-ambiente-nas-escolas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/02/e-uma-nova-historia-destaca-prefeito-aguilar-junior-durante-reuniao-com-equipe-operacional-da-expresso-fenix/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/02/e-uma-nova-historia-destaca-prefeito-aguilar-junior-durante-reuniao-com-equipe-operacional-da-expresso-fenix/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ccz-de-caraguatatuba-abre-200-vagas-para-castracao-de-caes-e-gatos-nesta-sexta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ccz-de-caraguatatuba-abre-200-vagas-para-castracao-de-caes-e-gatos-nesta-sexta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-servicos-de-limpeza-e-reparos-em-diversos-locais-da-cidade
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-servicos-de-limpeza-e-reparos-em-diversos-locais-da-cidade


 

 
 

Caraguatatuba 

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

Expressões’  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove 1º Caraguá Chess Kids no Ciase Travessão em julho  

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia Campanha do Agasalho  

 

Caraguatatuba 

“É uma nova história”, destaca prefeito Aguilar Junior durante reunião com equipe 

operacional da Expresso Fênix  

 

Caraguatatuba 

Ocorrências atendidas pela Defesa Civil de Caraguatatuba são maiores em maio 

devido a vendaval  

 

Caraguatatuba 

Turismo de base comunitária de Caraguatatuba é destaque na Marina Week 2022 

– A Semana do Mar em São Paulo  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba conclui audiências da licitação do transporte público 

nesta sexta-feira no Indaiá  

 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba celebra Mês do Meio Ambiente nas escolas  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura abre inscrições para patrocinadores do 17º Caraguá A Gosto  

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba certifica 19 alunas em cursos de Costura e Lingerie  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba vacina 55% do público alvo e campanha contra gripe encerra nesta 

sexta-feira  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura mais uma vez inova e lança Mutirão do Emprego e Feira de Profissões 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/aluno-surdo-das-oficinas-culturais-eduardo-capponero-lanca-exposicao-formas-e-expressoes
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/aluno-surdo-das-oficinas-culturais-eduardo-capponero-lanca-exposicao-formas-e-expressoes
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-promove-1o-caragua-chess-kids-no-ciase-travessao-em-julho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-campanha-do-agasalho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/e-uma-nova-historia-destaca-prefeito-aguilar-junior-durante-reuniao-com-equipe-operacional-da-expresso-fenix
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/e-uma-nova-historia-destaca-prefeito-aguilar-junior-durante-reuniao-com-equipe-operacional-da-expresso-fenix
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ocorrencias-atendidas-pela-defesa-civil-de-caraguatatuba-sao-maiores-em-maio-devido-a-vendaval
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ocorrencias-atendidas-pela-defesa-civil-de-caraguatatuba-sao-maiores-em-maio-devido-a-vendaval
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/turismo-de-base-comunitaria-de-caraguatatuba-e-destaque-na-marina-week-2022-a-semana-do-mar-em-sao-paulo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/turismo-de-base-comunitaria-de-caraguatatuba-e-destaque-na-marina-week-2022-a-semana-do-mar-em-sao-paulo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-audiencias-da-licitacao-do-transporte-publico-nesta-sexta-feira-no-indaia
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-audiencias-da-licitacao-do-transporte-publico-nesta-sexta-feira-no-indaia
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/educacao-de-caraguatatuba-celebra-mes-do-meio-ambiente-nas-escolas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-abre-inscricoes-para-patrocinadores-do-17o-caragua-a-gosto
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fundo-social-de-caraguatatuba-certifica-19-alunas-em-cursos-de-costura-e-lingerie
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-vacina-55-do-publico-alvo-e-campanha-contra-gripe-encerra-nesta-sexta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-vacina-55-do-publico-alvo-e-campanha-contra-gripe-encerra-nesta-sexta-feira
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-mais-uma-vez-inova-e-lanca-mutirao-do-emprego-e-feira-de-profissoes-para-jovens-de-caraguatatuba/


 

 
 

para jovens de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

169ª Festa de Santo Antônio mantém tradição secular em Caraguatatuba 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Ocorrências atendidas pela Defesa Civil de Caraguatatuba são maiores em maio 

devido a vendaval 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba conclui audiências da licitação do transporte público 

nesta sexta-feira no Indaiá 

 

Caraguatatuba 

Turismo de base comunitária de Caraguatatuba é destaque na Marina Week 2022 

– A Semana do Mar em São Paulo 

 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba celebra Mês do Meio Ambiente nas escolas 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura abre inscrições para patrocinadores do 17º Caraguá A Gosto 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba certifica 19 alunas em cursos de Costura e Lingerie 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia Campanha do Agasalho 

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba abre 200 vagas para castração de cães e gatos nesta sexta-

feira 

 

Caraguatatuba 

“É uma nova história”, destaca prefeito Aguilar Junior durante reunião com equipe 

operacional da Expresso Fênix 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia obras de revitalização da ciclovia na Rodovia SP-

55 

 

https://www.reporteronlinelitoral.com.br/169a-festa-de-santo-antonio-mantem-tradicao-secular-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/06/ocorrencias-atendidas-pela-defesa-civil-de-caraguatatuba-sao-maiores-em-maio-devido-a-vendaval/
https://falacaragua.com.br/2022/06/ocorrencias-atendidas-pela-defesa-civil-de-caraguatatuba-sao-maiores-em-maio-devido-a-vendaval/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-audiencias-da-licitacao-do-transporte-publico-nesta-sexta-feira-no-indaia/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-audiencias-da-licitacao-do-transporte-publico-nesta-sexta-feira-no-indaia/
https://falacaragua.com.br/2022/06/turismo-de-base-comunitaria-de-caraguatatuba-e-destaque-na-marina-week-2022-a-semana-do-mar-em-sao-paulo/
https://falacaragua.com.br/2022/06/turismo-de-base-comunitaria-de-caraguatatuba-e-destaque-na-marina-week-2022-a-semana-do-mar-em-sao-paulo/
https://falacaragua.com.br/2022/06/educacao-de-caraguatatuba-celebra-mes-do-meio-ambiente-nas-escolas/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-abre-inscricoes-para-patrocinadores-do-17o-caragua-a-gosto/
https://falacaragua.com.br/2022/06/fundo-social-de-caraguatatuba-certifica-19-alunas-em-cursos-de-costura-e-lingerie/
https://falacaragua.com.br/2022/06/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-campanha-do-agasalho/
https://falacaragua.com.br/2022/06/ccz-de-caraguatatuba-abre-200-vagas-para-castracao-de-caes-e-gatos-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/06/ccz-de-caraguatatuba-abre-200-vagas-para-castracao-de-caes-e-gatos-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/06/e-uma-nova-historia-destaca-prefeito-aguilar-junior-durante-reuniao-com-equipe-operacional-da-expresso-fenix/
https://falacaragua.com.br/2022/06/e-uma-nova-historia-destaca-prefeito-aguilar-junior-durante-reuniao-com-equipe-operacional-da-expresso-fenix/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-obras-de-revitalizacao-da-ciclovia-na-rodovia-sp-55/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-obras-de-revitalizacao-da-ciclovia-na-rodovia-sp-55/


 

 
 

Caraguatatuba 

Programa Câmara Jovem promove debate acadêmico na Semana do Meio 

Ambiente 

 

Caraguatatuba 

Cristian Bota aprova lei de conscientização antidrogas e bebidas alcoólicas para 

menores 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Prefeito Aguilar Junior acompanha início da operação do Expresso Fênix em 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba abre 200 vagas para castração de cães e gatos nesta sexta-

feira  

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia Campanha do Agasalho  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre 200 vagas para o programa ‘Bolsa Trabalho’  

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba abre agendamento para castração de cães e gatos 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem 200 vagas para castração gratuita de cães e gatos 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Prefeito Aguilar Junior acompanha início da operação do Expresso Fênix em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba abre 200 vagas para castração de cães e gatos nesta sexta-

feira 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia Campanha do Agasalho 

https://falacaragua.com.br/2022/06/programa-camara-jovem-promove-debate-academico-na-semana-do-meio-ambiente-2/
https://falacaragua.com.br/2022/06/programa-camara-jovem-promove-debate-academico-na-semana-do-meio-ambiente-2/
https://falacaragua.com.br/2022/06/cristian-bota-aprova-lei-de-conscientizacao-antidrogas-e-bebidas-alcoolicas-para-menores/
https://falacaragua.com.br/2022/06/cristian-bota-aprova-lei-de-conscientizacao-antidrogas-e-bebidas-alcoolicas-para-menores/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/02/prefeito-aguilar-junior-acompanha-inicio-da-operacao-do-expresso-fenix-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/02/prefeito-aguilar-junior-acompanha-inicio-da-operacao-do-expresso-fenix-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/02/ccz-de-caraguatatuba-abre-200-vagas-para-castracao-de-caes-e-gatos-nesta-sexta-feira/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/02/ccz-de-caraguatatuba-abre-200-vagas-para-castracao-de-caes-e-gatos-nesta-sexta-feira/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/02/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-campanha-do-agasalho/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/02/caraguatatuba-abre-200-vagas-para-o-programa-bolsa-trabalho/
https://spriomais.com.br/2022/06/03/ccz-de-caraguatatuba-abre-agendamento-para-castracao-de-caes-e-gatos-2/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/caraguatatuba-tem-200-vagas-para-castracao-gratuita-de-caes-e-gatos-16515318
https://litoraldefato.com.br/2022/06/02/prefeito-aguilar-junior-acompanha-inicio-da-operacao-do-expresso-fenix-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/02/prefeito-aguilar-junior-acompanha-inicio-da-operacao-do-expresso-fenix-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/02/ccz-de-caraguatatuba-abre-200-vagas-para-castracao-de-caes-e-gatos-nesta-sexta-feira/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/02/ccz-de-caraguatatuba-abre-200-vagas-para-castracao-de-caes-e-gatos-nesta-sexta-feira/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/02/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-campanha-do-agasalho/


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre 200 vagas para o programa ‘Bolsa Trabalho’ 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Prefeito Aguilar Junior acompanha início da operação do Expresso Fênix em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba abre 200 vagas para castração de cães e gatos nesta sexta-

feira 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia Campanha do Agasalho 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre 200 vagas para o programa ‘Bolsa Trabalho’ 

 

Notícias das Praias 

Caraguatatuba 

Dupla de vôlei de praia de Caraguatatuba disputa pela 1ª vez a chave principal do 

Circuito Brasileiro 

 

Rede Cidade Digital 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba sedia Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e 

Litoral Paulista 

 

TV Vanguarda 

Bom Dia São Paulo 

Parque Estadual da Serra do Mar realiza atividades educativas em comemoração à 

Semana do Meio Ambiente 

 

Bom Dia Vanguarda 

Parque Estadual da Serra do Mar comemora  Semana do Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://litoraldefato.com.br/2022/06/02/caraguatatuba-abre-200-vagas-para-o-programa-bolsa-trabalho/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/02/prefeito-aguilar-junior-acompanha-inicio-da-operacao-do-expresso-fenix-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/02/prefeito-aguilar-junior-acompanha-inicio-da-operacao-do-expresso-fenix-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/02/ccz-de-caraguatatuba-abre-200-vagas-para-castracao-de-caes-e-gatos-nesta-sexta-feira/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/02/ccz-de-caraguatatuba-abre-200-vagas-para-castracao-de-caes-e-gatos-nesta-sexta-feira/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/02/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-campanha-do-agasalho/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/02/caraguatatuba-abre-200-vagas-para-o-programa-bolsa-trabalho/
https://noticiasdaspraias.com/2022/06/03/dupla-de-volei-de-praia-de-caraguatatuba-disputa-pela-1a-vez-a-chave-principal-do-circuito-brasileiro/
https://noticiasdaspraias.com/2022/06/03/dupla-de-volei-de-praia-de-caraguatatuba-disputa-pela-1a-vez-a-chave-principal-do-circuito-brasileiro/
https://redecidadedigital.com.br/noticias/caraguatatuba-sedia-forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/9704
https://redecidadedigital.com.br/noticias/caraguatatuba-sedia-forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/9704
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/bom-dia-sp/video/parque-estadual-da-serra-do-mar-realiza-atividades-educativas-em-comemoracao-a-semana-do-meio-ambiente-10634537.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/bom-dia-sp/video/parque-estadual-da-serra-do-mar-realiza-atividades-educativas-em-comemoracao-a-semana-do-meio-ambiente-10634537.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/videos-bom-dia-vanguarda/#v/10634715
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Caraguatatuba: Mutirão do combate à dengue é adiado 

 

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. 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 02/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Feira de adoção de Cães e Gatos em Caraguá neste sábado (4) 

 

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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Em Caraguá: Semana do Meio Ambiente é repleta de atividades 

 

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 

https://www.sympla.com.br/palestra-sobre-licenciamento-ambiental__1601738
https://www.sympla.com.br/palestra-sobre-licenciamento-ambiental__1601738


 

 
 

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. 
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Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado 

 

Cerca de 25 animais estarão disponíveis neste 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 cachorros e gatos 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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Começa a 169ª Festa de Santo Antônio, padroeiro de Caraguatatuba 

 

A 169ª Festa de Santo Antônio, padroeiro de Caraguatatuba, foi aberta oficialmente 

no último domingo (29/5), com o levantamento do Mastro na frente do Santuário 

Diocesano, no Centro. Neste fim de semana começa oficialmente a festa social.  

Entre 22 e 27 de maio aconteceu a tradicional peregrinação da imagem do santo 

casamenteiro por diversos locais e capelas da cidade, seguida de carreta pelas 

ruas de diferentes bairros. Caiçaras e turistas podem aguardar um calendário cheio 

de opções a partir do próximo fim de semana, porque além dos eventos religiosos 

vai começar a festa social com direito a um show de prêmios. 

O tema desta edição será “É viva a palavra quando são as obras que falam”. Nesta 

terça-feira (31/5), começou a trezena litúrgica que vai até o dia 12 de junho. 

Além disso, no próximo domingo (5/6), os devotos poderão participar do retorno da 

tradicional caminhada penitencial ao Morro de Santo Antônio. A concentração dos 

fiéis será às 8h, em frente ao Santuário, de onde o público seguirá para celebração 

de uma missa campal, às 10h. A imagem peregrina deverá retornar à Igreja após 

sobrevoo de parapente. 

Dia do Padroeiro, 13 de junho  

Conhecida como uma das festas mais populares da cidade, a Festa de Santo 

Antônio atrai fiéis do Litoral Norte Paulista e turistas do Brasil todo. O famoso bolo 

de Santo Antônio não faltará no dia do padroeiro, que terá uma Santa Missa em 

comemoração ao 3º Aniversário do Santuário, a partir das 8h. 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 o apoio da Prefeitura de 

Caraguatatuba. 

A festa social vai começar  

A partir do próximo fim de semana começará a festa social no Santuário Diocesano. 

Em quatro fins de semana, de 3 a 26 de junho, os devotos poderá saborear o 

tradicional bolinho caipira feito pela equipe do Santuário, caldos quentes, entre 

outras comidas típicas, na praça de alimentação da festa, que fica ao lado do 

Santuário. 
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Caraguatatuba é selecionada pelo programa estadual de apoio 

cultural '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. 
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CCZ de Caraguatatuba abre 200 vagas para castração de cães e gatos 

nesta sexta-feira 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba abre nesta sexta-feira 

(3), agendamento para castração de cães e gatos, com 200 vagas disponíveis. O 

proprietário do animal deve ser morador da cidade e ter mais de 18 anos de idade. 

Os interessados devem entrar em contato com o CCZ, das 8h às 16h, pelo telefone 

(12) 3887-6888, informando telefone e email para contato. Somente cães e gatos 

a partir dos seis meses de idade podem ser castrados. 

Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip 

e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem, identificação e 

até mesmo para saber se o animal já é castrado. 

No dia da avaliação, o dono do pet deverá apresentar documentos pessoais, como 

cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda de até três salários 

mínimos (R$ 3.636). 

Quem não conseguir garantir uma das vagas disponibilizadas para este mês 

precisa aguardar a reabertura da agenda. O CCZ está localizado na Rua Ministro 

Dílson Funaro, 115 – Jardim Britânia. 
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Programa Câmara Jovem promove debate acadêmico na Semana do 

Meio Ambiente em Caraguatatuba 

 

Os jovens vereadores da 4ª edição do Programa Câmara Jovem, desenvolvido pela 

Câmara Municipal de Caraguatatuba, promovem na próxima quarta-feira (8), às 14 

horas, 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 
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Última audiência sobre concessão do transporte público de Caraguá 

será nesta sexta 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba promove a terceira e última audiência pública sobre 

a concessão de serviços de transporte coletivo de passageiros nesta sexta-feira 

(3/6) às 19h, na Emef Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no Indaiá. A Secretaria de 

Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão abrirá uma licitação na modelagem 

maior valor de outorga a ser pago pela concessionária na assinatura do contrato 

com a Prefeitura, para explorar o serviço por 15 anos. 

O debate da proposta continua nesta quinta-feira (2), às 19h, na EMEF Profª 

Antonia Antunes Arouca, no Massaguaçu. As audiências são transmitidas pelo 

canal da Prefeitura de Caraguatatuba no YouTube. A EMEF Alaor Xavier Junqueira, 

no bairro Travessão, recebeu a primeira discussão sobre o tema na noite da quarta-

feira (1º).  

A audiência do Travessão contou com a participação do secretário de Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, do vereador Gildeilson Santos e da 

diretora executiva da Memphis Engenharia, Cristiana Maria Afonso, além de 

secretários municipais de diversas pastas, representantes de entidades de classe, 

líderes comunitários e população da região Sul. 

O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, disse 

que o objetivo das audiências é ouvir e coletar sugestões da população.  “Hoje, 

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


 

 
 

vamos falar dos projetos de serviços de transporte público para os próximos 15 

anos para a nossa comunidade”, destacou. 

A diretora executiva da Memphis Engenharia e engenheira civil, Cristiana Maria 

Afonso, explicou o funcionamento da Rede Integrada de Transporte Público Coletivo 

Municipal de Caraguatatuba (RITCaraguá), proposta para a nova concessão de 15 

anos do serviço. “A Prefeitura de Caraguatatuba definiu um Plano de Transporte 

Coletivo para implantação de um amplo conjunto de mudanças no transporte 

coletivo da cidade, envolvendo aspectos operacionais, de infraestrutura, 

tecnológicos e de serviços associados. A viabilização deste projeto depende de 

ações públicas, por meio de investimentos diretos, e ações privadas que 

decorrerão da concessão dos serviços aos particulares”, avaliou. 

O novo certame ainda prevê o bilhete único dentro Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica (SBE), com a integração de até 2h entre as linhas, plano de renovação 

da frota ao longo da concessão (veículos com no máximo cinco anos de uso), 

controle e fiscalização em tempo real, novo layout da frota, Central de Controle 

Operacional (CCO), Sistema de Informação ao Usuário (SIU – em tempo real) e 

conforto, com wi-fi, acessibilidade e ar-condicionado, além de assegurar as 

gratuidades e descontos nas passagens previstos em legislação. 

Mais detalhes sobre as audiências da concessão de serviços de transporte coletivo 

de passageiros estão disponíveis no site https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc 

(“Empresa”/ “Licitações”/ “Licitações a partir de janeiro/2022” – Pesquisar: 

“Concorrência Pública 09/22 - Edital 58/22). Os questionamentos presenciais nas 

audiências são feitos por pessoas que se inscreveram no e-mail 

licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br até às 16h do dia 1º de junho 

(quarta-feira), mas há a opção de manifestação on-line pelo aplicativo 

Caraguatatuba 156 (disponível para Android ou IOS na loja do celular). 
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Festival Caraguá em Danças é neste fim de semana com entrada 

gratuita 

 

A quinta edição do Festival Caraguá em Danças acontece neste fim de semana (4 e 

5), com entrada gratuita, no teatro Mario Covas. As apresentações de grupos de 

diversas regiões do País começam às 18h, no sábado, e às 15h, no domingo. Os 

ingressos podem ser retirados na bilheteria 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 Caraguatatuba os grupos: 

Balé Jovem, Escola de Bailados, Alunos das Oficinas Culturais da Fundacc, Geração 

Futuro, Olho de Hórus e Manifestum Studio de Dança. 

Grupos de outras cidades e estados também participam da competição, que tem 

como premiação vagas e bolsas de estudos para a ‘Summer Promodança’ e ‘Cia 

Estável 2023’, além da seletiva para o ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba 

2022’ e ‘Cild 2022’. 

Criado no ano de 2017, o ‘Caraguá em Danças’ é concebido sob a regulamentação 

de ‘festival livre’ e oferece um segmento de cursos e workshops de acordo com as 

necessidades da cidade e da região que abrange. O evento tem parceria da 

Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba (Fundacc). 

https://www.facebook.com/teatromariocovas/


 

 
 

‘V Festival Caraguá em Danças’ 

Dia 4/6 (sábado), às 18h 

Dia 5/6 (domingo), às 15h 

Entrada Gratuita – Retirar ingressos na bilheteria no dia do evento 

Classificação livre 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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PM prende homem por tentativa de homicídio em Caraguatatuba; 

suspeito estava com uma faca 

Caso ocorreu em uma lanchonete do bairro Indaiá, quando uma discussão foi 

iniciada entre o suspeito e o segurança do estabelecimento 

 

Uma equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada via Copom (Centro de Operações da 

Polícia Militar) para atender uma ocorrência de briga em uma lanchonete do bairro 

Indaiá, em Caraguatatuba. Caso ocorreu durante a noite da última terça-feira (31). 

Supostamente, um dos envolvidos estava com uma faca e ameaçava apunhalar 

outro homem. Mais tarde, a vítima foi identificada como o segurança do 

estabelecimento. 

Chegando ao local, os agentes do 20° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do 

Interior) flagraram o indivíduo em posse da arma branca. Após ordem policial, o 

suspeito largou a faca e se rendeu. 

A vítima informou que se envolveu em uma discussão com o agressor, onde ele 

pegou a lâmina e desferiu alguns ataques em sua direção, porém, nenhum chegou 

a acertá-lo. O motivo da briga não foi informado. 

O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhado à 

cadeia pública. Atualmente, ele segue à disposição da Justiça. 
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Serpente é encontrada e capturada em praça de Caraguatatuba 

Animal foi resgatado para natureza. Ninguém foi ferido 

 

Uma serpente foi capturada na Praça Rui Barbosa nesta quinta-feira (2), no bairro 

Porto Novo em Caraguatatuba. 

 Segundo a Polícia Militar Ambiental, a equipe foi acionada para capturar uma 

cobra que estava na praça. No local, os policiais localizaram uma serpente da 

espécie Caninana, de aproximadamente dois metros de comprimento. 

 A cobra foi analisada e solta em local adequado, longe da área urbana. 
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Morre Geraldo Bonifácio, um dos ícones da gastronomia 

caraguatatubense 

 

Faleceu ontem, quarta-feira (1°), em Caraguatatuba, Geraldo Bonifácio do 

Nascimento, aos 90 anos, que foi considerado um dos melhores cozinheiros do 

Litoral Norte. Ele será sepultado, às 16 horas desta quinta (2), no Cemitério 

Municipal de Caraguatatuba, no bairro do Indaiá.   

Nas décadas de 70 e 80, seus pratos foram apreciados por gente famosa: como os 

piloto Nick Lauda e Rene Arnoux (F1); os empresários Otávio Frias (Folha de SP) e 

Carlos Lacerda(ex-governador da Guanabara); artistas, como Stênio Garcia e 

Elizabeth Savalas; o Henfil(cartunista), cantores como Zizi Possi; o diretor de teatro, 

José Possi;  jogadores de futebol, entre eles, Sócrates, Muricy , Serginho Chulapa e 

Canhoteiro; o radialista Osmar Santos; entre tantos outros famosos.  

Entre as décadas de 70 e 80 eram poucos os restaurantes em Caraguatatuba. Os 

turistas frequentavam os restaurantes  da dona Ermelinda, lá no Massaguaçu;  o 

Hugo Hugo, na saída para Ubatuba; o Veleiro, do Ditinho e Vera Peixoto;  o Xamego, 

da dona Maria, minha mãe; o Vila Rica; e a Lanchonete Estrela, do Chiquinho 

Monter Júnior, que na época eram considerados como “atrações turísticas” pela 

qualidade e diversidade da gastronomia oferecida.   



 

 
 

“Seu Geraldo” se aposentou em 1990 e desde então “cozinhava” apenas para 

alguns amigos, quando solicitado. Sempre foi um homem simples, sem nenhuma 

aparência de “chef de cozinha”, mas de suas mãos saiam pratos inigualáveis e dos 

mais saborosos, confeccionados com peixes e carnes, entre eles, paella, 

caldeirada, moqueca de peixe, camarão à grega e um filé a Xamego, que faz muita 

gente, ainda hoje, ficar com água na boca”.  

Quem via “Seu Geraldo”, de corpo inclinado, pedalando sua bicicleta pelas ruas e 

avenidas da cidade de Caraguá, não podia imaginar que aquele homem, dos mais 

simples, tinha uma mão mágica para a cozinha. 

Nos últimos anos, apesar da idade avançada, fazia a limpeza de terrenos e lotes 

para aumentar a renda familiar. O que recebia de aposentadoria era pouco, mal 

dava para sobreviver e, principalmente,  manter os demais membros da família. Ele 

vivia jogando na loteria, sonhava em ficar milionário algum dia. Não ficou, mas 

deixa uma lembrança das mais rica.   

Geraldo 

Geraldo nasceu no Bairro Alto, em Natividade da Serra. Começou a trabalhar como 

ajudante de cozinha em 1948, aos 16 anos, no restaurante do Praia Hotel, em 

Caraguatatuba, na época, um dos mais renomados da região.  

Aprendeu muita coisa da culinária com o cozinheiro Irineu Batista de Araújo. Ele 

lembra que também recebeu muitas dicas do próprio dono do hotel, o Frances 

Charles Gardendo. Naquela época, no início da década de 50, o hotel servia para 

seus hóspedes mais carne e frango. Em dias especiais, o hotel servia Feijoada e 

Bacalhau, segundou me contou Geraldo.  

 “Naquela época, por volta de 1948, a cidade não recebia muitos turistas. Eram 

poucos, mas selecionados”, contou ele em 2013, quando decidi fazer uma matéria 

no blog sobre ele. Ao longo de sua vida como cozinheiro, Geraldo foi destaque em 

vários jornais.  

Em 1970, após trabalhar em restaurantes de São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela, 

Geraldo foi contratado por minha mãe, a dona Maria, proprietária da Cantina 

Xamego, em Caraguatatuba. Estimulado por minha mãe, Geraldo diversificou sua 

culinária, passando a explorar mais os frutos do mar, principalmente, devido a 

maior frequência de turistas na cidade.  

Geraldo, que teve como ajudante de cozinha, o Ditão, o Otavinho, a dona Dora, o 

Careca, o Agnaldo, a Marina, o Reinaldo, o Clóvis, no Xamego, era o responsável 

pela limpeza e corte dos peixes selecionados por minha mãe. Naquela época, o 

Xamego era um dos maiores consumidores dos peixes capturados pelos 

pescadores da região.  



 

 
 

O peixe chegava inteiro (a partir da década de 2000, começaram a chegar já 

congelados e em filé ou empostas nos restaurantes), Geraldo limpava e 

confeccionava os filés e postas de robalos, garoupas e meros. Os peixes eram 

frescos, adquiridos praticamente diariamente direto dos pescadores de 

Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba.  

Lembro com carinho, do caldo de peixe que ele preparava para mim, com as 

cabeças de robalos e garoupas. Geraldo afirmava, que consumindo aquele caldo eu 

ficaria imune as doenças, como resfriados e gripes. Funcionava. Geraldo chegou a 

enfrentar problemas com a bebida, mas fez um tratamento indicado pela minha 

mãe e nunca mais consumiu bebida alcóolica. 

Nenhum de seus sete filhos seguiu seus passos como cozinheiro. Com o 

fechamento do Xamego, no início da década de 90, seu Geraldo fez alguns bicos 

pelas cidades da região e em algumas construtoras, mas decidiu parar de cozinhar 

e se dedicar a família. Chegou a prestar alguns serviços para o Ari Barbosa, no 

Quiosque Canto Bravo, mas decidiu que era hora de parar mesmo.  

O pai do Ari, seu Antônio, de 91 anos, era um de seus melhores amigos. A última 

vez que apreciei a sua comida, foi em 2013, quando seu Geraldo fez a comida do 

casamento do meu irmão Serginho, lá no sítio do Nélio, no Canta Galo. Fez uma 

deliciosa galinhada. Quando encontrava com ele, corpo arcado e de bicicleta, fazia 

questão de parar e conversar, uma espécie de gratidão, por ter sido amigo e 

convivido com um homem, que apesar de toda a sua simplicidade foi um dos 

maiores “chefes de cozinha” do Litoral Norte.  

Os organizadores do Caraguá a Gosto, um dos maiores eventos gastronômicos do 

Litoral Norte, lhe prestaram uma homenagem há alguns anos por sua importância e 

colaboração na gastronomia local. 
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Dupla de vôlei de praia de Caraguatatuba disputa pela 1ª vez a chave 

principal do Circuito Brasileiro 

 

A dupla caraguatatubense de vôlei de praia, Kawane e Jane Cruz, conseguiu pela 

primeira vez entrar na disputa da chave principal de uma etapa do Circuito 

Brasileiro de Vôlei de Praia, após alguns anos de muita batalha. Ontem, quinta-

feira(2), elas passaram pelo qualifying da 5ª etapa do Circuito Brasileiro que está 

sendo disputada em Saquarema, no Rio de Janeiro, até domingo, dia 5. 

Ontem, a dupla de Caraguatatuba, jogando na quadra 4,  venceu a dupla formada 

por atletas do Maranhão e Mato Grosso, Dani e Dandara, por dois sets a zero, 

parciais de 21 x 11 e 21 x 15. Nesta sexta(3), pela fase de grupos, Jane Cruz e 

Kawane enfrentam às 9h40, na quadra 1, na Praia de Itaúna, a dupla formada 

pelas atletas Ângela, do Distrito Federal e Neide, de Alagoas. 

Nesta sexta(3), a dupla inicia a disputa da fase de grupos e as oitavas de final que 

será realizada na na Praia de Itaúna. Participam do aberto de Saquarema as duplas 

ranqueadas do 8º ao 14º lugar entre os inscritos, além de dois convidados e até 

oito parcerias classificadas pelo qualifying, entre as duplas classificada está  

Kawane e Jane Cruz. De acordo com a CBV, esse sistema permite jogos mais 

nivelados, entre duplas de ranqueamento mais próximo. 

O evento conta com nomes como Pedro Solberg (campeão do Circuito Mundial 

2008 e do Circuito Brasileiro 2012/2013), Ângela e Neide (ouro na etapa de 

Montevidéu do Circuito Sul-Americano 21/22); e Thainara e Rafael Andrew 

(medalhistas de ouro do Pan-Americano Júnior de Cali-2021). 



 

 
 

Nesta sexta-feira, serão disputadas a fase de grupos e as oitavas de final. As 

disputas por medalhas serão no domingo. Todas as partidas 

terão transmissão no Canal Vôlei de Praia TV, no app Confederação Brasileira de 

Voleibol (CBV) e na página da CBV no Facebook (apenas a quadra 1). 

A competição é realizada em 15 etapas com premiação total de R$ 6 milhões, mais 

o custeio de passagem, alimentação, hospedagem e transporte para uma etapa do 

Circuito Mundial. Todas as etapas somam pontos para o mesmo ranking, e o 

campeão da temporada 2022 será definido pela soma dos melhores resultados 

dos participantes. 

Em 2022, o Circuito Brasileiro passou a ser dividido em duas competições: Aberto e 

Top 8. Durante a temporada, serão realizadas 10 etapas do Top 8 e 15 etapas do 

Aberto. Além de contar pontos para o ranking e para a disputa pelo título, as etapas 

adicionais do Aberto também servem como oportunidade de desenvolvimento e 

experiência para as duplas. 

A temporada 2022 é a 31ª da história do Circuito Brasileiro, que já teve mais de 

330 etapas realizadas. A 1ª etapa desta temporada aconteceu de 28 de janeiro a 6 

de fevereiro, igualmente na Praia de Itaúna, e contou com a presença de 

aproximadamente 4.500 fãs do esporte. A 5ª etapa é realizada pela Prefeitura 

Municipal de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e 

Turismo e pela Confederação Brasileira de Voleibol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://voleidepraiatv.cbv.com.br/
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Homem é preso por tentativa de homicídio após briga com faca em 

Caraguatatuba (SP) 

Caso ocorreu no bairro Indaiá, na noite de terça-feira (31) 

 

Um homem foi preso por tentativa de homicídio no bairro Indaiá, em 

Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, na noite de terça-feira (31). 

Segundo a Polícia Militar uma equipe foi solicitada em uma lanchonete após uma 

briga. Um homem estaria armado com uma faca. 

No local, os policiais encontraram um indivíduo com uma faca em mãos. Foi dada 

ordem para que ele largasse a faca, ele aceitou soltar o objeto e se rendeu. 

A PM conversou com testemunhas. Elas informaram que houve uma discussão com 

o indivíduo e o segurança do comércio. 

Após bate-boca, o agressor pegou a faca e tentou acertar o segurança, que 

conseguiu desviar dos golpes. 

O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para a 

cadeia pública. 
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Turismo de base comunitária de Caraguatatuba é destaque na Marina 

Week 2022 – A Semana do Mar em São Paulo 

 

As ações para fortalecimento do turismo de base comunitária em Caraguatatuba 

foram destaque no primeiro dia da Marina Week 2022 – A Semana do Mar de São 

Paulo, realizada de 1º a 5 de junho, no Memorial da América Latina, na capital 

paulista. 

Na quarta-feira (1º), compondo o Seminário Cultura Oceânica nas Escolas, os 

representantes da Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha 

(Amapec), José Donizete Oliveira e Eduardo Gigliotti, apresentaram o projeto 

‘Rancho-Escola’, que tem como objetivo contribuir para uma cultura oceânica na 

sociedade, em especial entre crianças e adolescentes, por meio da educação 

ambiental. 

A iniciativa abre as portas da comunidade local para escolas do município e região, 

proporcionando aos alunos a vivência intercultural em meio à natureza e aos 

saberes e costumes caiçaras, podendo observar de perto o processo de preparo do 

marisco para o comércio e consumo, entre outras etapas do trabalho relacionado à 

pesca e a maricultura. O projeto tem apoio da Prefeitura, entre a parceira das 

secretarias de Turismo e de Educação. 

Na ocasião, a Amapec também apresentou os roteiros turísticos de base de 

comunitária promovidos pela associação, como a Visita à Fazenda Marinha de 

Mexilhões, o Mergulho Panorâmico no Entorno das Ilhas da Praia da Cocanha e a 

Degustação da Culinária Tradicional Caiçara, além de expor projetos e artesanato 



 

 
 

local em estande próprio. A participação no evento se deu a convite do Instituto 

Oceanográfico (IO) da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

do ABC (UFABC).    

Com o objetivo de reunir especialistas para discutir questões cruciais sobre o futuro 

do oceano, com foco na sustentabilidade e na cultura oceânica, a Marina Week é 

promovida pela Cátedra Unesco para Sustentabilidade do Oceano, vinculada aos 

institutos Oceanográfico (IO) e de Estudos Avançados (IEA) da USP, em parceria 

com a revista Scientific American Brasil. 

Para conhecer mais sobre as ações da Associação dos Pescadores e Maricultores 

da Praia da Cocanha, os interessados podem entrar em contato pelos telefones 

(12) 99767-2163 e (12) 99767-7602, ou acessar o Instagram 

(@fazendamarinhadacocanha). 
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Educação de Caraguatatuba celebra Mês do Meio Ambiente nas 

escolas 

 

Ao longo de todo o mês de junho, a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, vai 

celebrar o meio ambiente. Com atividades voltadas aos estudantes e à comunidade 

escolar, a Secretaria de Educação está promovendo diversas atividades de 

educação ambiental nas unidades, buscando ampliar a conscientização sobre a 

preservação e consumo consciente dos recursos naturais. 

As ações são executadas por meio do Setor de Projetos da pasta, com participação 

do setor de Apoio Pedagógico, e contam com a parceria da Secretaria de Meio 

Ambiente, Agricultura e Pesca. A programação iniciada no dia 1º de junho segue até 

o final do mês. 

O ‘Dia Mundial do Meio Ambiente’, comemorado no dia 5 de junho, foi instituído 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como objetivo principal chamar a 

atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a 

importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram 

considerados, por muitos, inesgotáveis. Este ano, completam-se os 50 anos da 

Conferência de Estocolmo, que designou a data como Dia Mundial do Meio 

Ambiente. 

Como parte da programação, nesta quinta-feira (2), alunos das EMEFs Bernardo 

Ferreira Louzada e João Thimóteo do Rosário, visitaram o Parque Estadual da Serra 

do Mar (PESM) – Núcleo Caraguatatuba.  Com o acompanhamento de um monitor 

do parque, os alunos tiveram a oportunidade de contemplar as mais belas e raras 

espécies de aves da Mata Atlântica. Essa atividade faz parte do Projeto “As’ 



 

 
 

Atlântica”, que tem o objetivo de despertar nos alunos o interesse pelo ambiente 

local e promover o contato com mais próximo com grupos nativos de aves da Mata 

Atlântica e da faixa litorânea. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou que o objetivo das ações é 

despertar nos alunos o senso de preservação ambiental e proteção do habitat 

natural. “A visita ao parque para o avistamento das aves nativas é uma atividade 

pedagógica diferente e divertida, além de ser uma experiência enriquecedora para 

os nossos alunos”. 

Ela ainda comentou que a visita, como atividade prática, é uma ótima ferramenta 

de educação ambiental. “Além de incentivarmos a prática da observação de aves, 

que tem muitos adeptos em todo o mundo, estamos fomentando essa importante 

atividade turística do nosso município”, concluiu. 

A responsável pelos projetos de educação ambiental, Mayara Peixoto, destacou a 

importância das experiências para criação da consciência ambiental. “Nós 

respeitamos e cuidamos daquilo que amamos. Quando proporcionamos aos nossos 

alunos essas vivências com a natureza não estamos apenas criando memórias 

afetivas importantes, mas também gerando cidadãos mais conscientes e próximos 

da natureza”.   

Na próxima segunda-feira (6), a secretária acompanhará na EMEF Prof. Jorge 

Passos, no bairro Jaraguazinho, a escolha dos desenhos de destaque no concurso 

realizado como atividade do projeto ‘Seu lixo é problema nosso’,. Esse projeto piloto 

se tornou um concurso que ao final de Junho irá premiar os melhores desenhos 

entre as unidades inscritas. 

As fotos da visita dos alunos ao Parque Estadual da Serra do Mar estão disponíveis 

no https://tinyurl.com/37h82md4 
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“É uma nova história”, destaca prefeito de Caraguatatuba durante 

reunião com equipe operacional da Expresso Fênix 

 

O prefeito Aguilar Junior reuniu na tarde desta quarta-feira (1º), a equipe de 

operação da empresa de transporte coletivo Expresso Fênix e a equipe técnica da 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, para avaliar os pontos 

positivos e negativos do primeiro dia de operação na cidade. 

Na reunião, o prefeito reforçou a importância do bom atendimento ao público; da 

fiscalização nos terminais de ônibus e de cumprir os horários programados. 

“Estou feliz pelo desafio e pela aprovação da população no primeiro dia. É uma 

nova empresa, uma nova história, que estamos recomeçando e vou fazer de tudo 

para dar certo e entregar o melhor para população”, destacou Aguilar Junior. 

Na ocasião também foi definido a realização de reuniões periódicas para alinhar 

novas estratégias de melhoria no serviço. “Quero 100% da frota circulando na 

cidade e o funcionamento do aplicativo Cittamobi nos próximos dias”, reforçou 

Aguilar Junior. 

A Prefeitura de Caraguatatuba reforça que a empresa Expresso Fênix presta o 

serviço de forma provisória e convida a população para opinar com sugestões 

sobre o novo contrato de concessão, com prazo de 15 anos, através das Audiências 

Públicas. 

Audiências Públicas 



 

 
 

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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CCZ de Caraguatatuba abre 200 vagas para castração de cães e gatos 

nesta sexta-feira 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba abre nesta sexta-feira 

(3), agendamento para castração de cães e gatos, com 200 vagas disponíveis. O 

proprietário do animal deve ser morador da cidade e ter mais de 18 anos de idade. 

Os interessados devem entrar em contato com o CCZ, das 8h às 16h, pelo telefone 

(12) 3887-6888, informando telefone e email para contato. Somente cães e gatos 

a partir dos seis meses de idade podem ser castrados. 

Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip 

e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem, identificação e 

até mesmo para saber se o animal já é castrado. 



 

 
 

No dia da avaliação, o dono do pet deverá apresentar documentos pessoais, como 

cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda de até três salários 

mínimos (R$ 3.636). 

Quem não conseguir garantir uma das vagas disponibilizadas para este mês 

precisa aguardar a reabertura da agenda. O CCZ está localizado na Rua Ministro 

Dílson Funaro, 115 – Jardim Britânia. 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza serviços de limpeza e reparos em 

diversos locais da cidade 

 

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

(Sesep), realizou nesta quinta-feira (2), diversas ações de limpeza urbana e reparos 

em diversos pontos do município. Receberam os serviços as regiões Sul, Norte e 

Centro. 

As equipes de limpeza urbana da região central promoveram a limpeza e roçada 

das vias Avenida Sergipe (E.E Colônia dos Pescadores), Rua Belém e Rua Benedito 

Passos (Rua do Cemitério), todas do bairro Indaiá. Na região Norte, os bairros 

Tabatinga e Portal da Fazendinha receberam equipes de roçada e limpeza de ruas. 

A Regional da Região Sul da Secretaria de Serviços Públicos atuou em diversos 

pontos da região. A equipe de supressão de arvores realizou a poda e retirada de 

um ninho de abelhas na Rua Afonso Furtado de Castro Mendonça no Porto Novo. 



 

 
 

Já as equipes de limpeza urbana realizaram a limpeza e roçada da Avenida Josefa 

Gonçalves de Almeida, Ruas Três e Dois, Término da Avenida Ítalo Mazzucca, início 

da Avenida Pedro Gonçalves Leite do bairro Perequê-Mirim e término da Avenida 

José Augusto dos Santos, continuação da Avenida José Herculano, na região do 

Porto Novo. 

Os funcionários da Secretaria de Serviços Públicos promoveram ainda na região sul 

a varrição da frente dos comércios da Avenida José Herculano (Porto Novo), Praça 

da Avenida Cândida de Souza (Barranco Alto), Avenida José da Costa Pinheiro 

Júnior e Praças (Travessão e Perequê-Mirim) e Avenida Orlando Alves (Perequê-

Mirim). 

Foram realizadas, ainda na região Sul, a retirada de resíduos, limpeza de caixas, 

limpeza de valas e desassoreamento de vala. 
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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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Caraguatatuba promove 1º Caraguá Chess Kids no Ciase Travessão 

em julho 

 

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

2 de julho, a 1ª edição do Caraguá Chess Kids. A competição de xadrez voltado 

para crianças e jovens, será realizada no Ciase do Travessão, a partir das 7h30. O 

evento tem apoio da Secretaria de Educação. 

O campeonato será disputado nas categorias Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 e 

Sub-16, entre as modalidades masculinas e femininas. 

O competidor pode realizar a sua inscrição enviando nome completo, data de 

nascimento e nome da escola no email caraguachesskids@gmail.com. No dia do 

mailto:caraguachesskids@gmail.com


 

 
 

evento, é necessário que o mesmo chegue ao Ciase Travessão às 7h30, para a 

confirmação da inscrição. As disputas estão previstas para serem iniciadas às 8h. 

“O esporte, seja ele qual for, é um grande aliado da administração municipal para 

inserir socialmente, promover a saúde e entreter as pessoas, principalmente as 

crianças. O xadrez oferece grandes capacidades cognitivas e velocidade de 

pensamento, com isso, sei que teremos um grande festival”, diz Edvaldo Ormindo, 

secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

Para mais informações, ligue para (12) 3887-9431 ou (12) 99176-5648 (Professor 

Fábio). 

Serviço 

1º Caraguá Chess Kids 

Data: 2 de julho 

Horário: A partir das 7h30 

Inscrições: caraguachesskids@gmail.com (enviar nome completo, data de 

nascimento e nome da escola) 

Local: Ciase Travessão 

Endereço: Rua Henrique Maximiliano Coelho Neto, 100 – Travessão 
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Fundo Social de Caraguatatuba inicia Campanha do Agasalho 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba inicia nesta semana a Campanha do Agasalho 

em parceria com as secretarias municipais e comércios conveniados com a 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Associação de Hotéis 

e Pousadas (AHP) e Associação de Quiosques de Caraguatatuba (AQC). 

Os itens de mais necessidade são cobertores e roupas de cama, além de agasalhos 

e roupas de frio. Apenas neste ano, o Fundo Social atendeu 394 famílias 

encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com 

doação de 336 peças de roupas de cama e banho e 106 cobertores. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, ressalta a rede de solidariedade que 

sempre contribui e apoia as ações do espaço. “Temos uma população solidária que 

está sempre disposta a participar das nossas ações. Contamos com vocês para 

mais essa parceria e contribuição com aqueles que mais necessitam, 

principalmente nesta época de dias frios”, convida Samara. 

Onde doar 



 

 
 

A população pode fazer a doação em qualquer prédio público da Prefeitura de 

Caraguatatuba, especialmente nos equipamentos do Fundo Social, do Centro e da 

região sul. 

Também podem ser entregues na sede da Associação Comercial (ACE) e nos 

comércios associados onde houver a caixa e cartaz de identificação da Campanha 

do Agasalho. O mesmo vale para hotéis, pousadas e quiosques. Comerciantes 

interessados em aderir à Campanha, podem retirar os materiais de divulgação na 

ACE. 

Serviço 

– Fundo Social Centro – Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro, telefone: (12) 

3897-5656 

– Fundo Social Sul – Avenida José Herculano, 7.495 – Travessão (Subprefeitura 

Sul) 

– Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba – Rua São Sebastião, 19 

– Sumaré 
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“É uma nova história”, destaca prefeito Aguilar Junior durante reunião 

com equipe operacional da Expresso Fênix 

 

O prefeito Aguilar Junior reuniu na tarde desta quarta-feira (1º), a equipe de 

operação da empresa de transporte coletivo Expresso Fênix e a equipe técnica da 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, para avaliar os pontos 

positivos e negativos do primeiro dia de operação na cidade. 

Na reunião, o prefeito reforçou a importância do bom atendimento ao público; da 

fiscalização nos terminais de ônibus e de cumprir os horários programados. 

“Estou feliz pelo desafio e pela aprovação da população no primeiro dia. É uma 

nova empresa, uma nova história, que estamos recomeçando e vou fazer de tudo 

para dar certo e entregar o melhor para população”, destacou Aguilar Junior. 

Na ocasião também foi definido a realização de reuniões periódicas para alinhar 

novas estratégias de melhoria no serviço. “Quero 100% da frota circulando na 

cidade e o funcionamento do aplicativo Cittamobi nos próximos dias”, reforçou 

Aguilar Junior. 



 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba reforça que a empresa Expresso Fênix presta o 

serviço de forma provisória e convida a população para opinar com sugestões 

sobre o novo contrato de concessão, com prazo de 15 anos, através das Audiências 

Públicas. 

Audiências Públicas 

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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Ocorrências atendidas pela Defesa Civil de Caraguatatuba são 

maiores em maio devido a vendaval 

 

O vendaval registrado nos dias 17 e 18 de maio, em Caraguatatuba, foi 

responsável pela maior parte das ocorrências atendidas pela Defesa Civil da cidade 

no referido mês. Na ocasião, as rajadas de ventos foram superiores a 80 

quilômetros por hora. 

Conforme balanço divulgado, das 139 ocorrências, 81 foram de quedas de árvores 

em residências e vias públicas, além de comércio e órgãos públicos. Houve ainda 

vistorias em locais com árvores que apresentavam perigo iminente de queda, bem 

como em áreas de risco. 

Tanto as equipes da Defesa Civil como da Secretaria de Serviços Públicos da 

Prefeitura de Caraguatatuba foram às ruas para atenderem as demandas. “Até 

hoje atendemos casos resultantes daquele vendaval”, explica o coordenador 

municipal da Defesa Civil, capitão Campos Junior. 



 

 
 

As ocorrências envolvendo captura de abelhas e marimbondos em residências, 

comércios e vias públicas somaram 32 atendimentos, menor que a média dos 

outros meses, como março, quando foram 49 casos. 

Pelo Canal de Atendimento 156 foram 24 demandas registradas, volume bem 

maior que os meses anteriores, sendo algumas com pedidos de remoção de 

árvores. 
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Turismo de base comunitária de Caraguatatuba é destaque na Marina 

Week 2022 – A Semana do Mar em São Paulo 

 

As ações para fortalecimento do turismo de base comunitária em Caraguatatuba 

foram destaque no primeiro dia da Marina Week 2022 – A Semana do Mar de São 

Paulo, realizada de 1º a 5 de junho, no Memorial da América Latina, na capital 

paulista. 

Na quarta-feira (1º), compondo o Seminário Cultura Oceânica nas Escolas, os 

representantes da Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha 

(Amapec), José Donizete Oliveira e Eduardo Gigliotti, apresentaram o projeto 

‘Rancho-Escola’, que tem como objetivo contribuir para uma cultura oceânica na 



 

 
 

sociedade, em especial entre crianças e adolescentes, por meio da educação 

ambiental. 

A iniciativa abre as portas da comunidade local para escolas do município e região, 

proporcionando aos alunos a vivência intercultural em meio à natureza e aos 

saberes e costumes caiçaras, podendo observar de perto o processo do preparo do 

marisco para o comércio e consumo, entre outras etapas do trabalho relacionado à 

pesca e a maricultura. O projeto tem apoio da Prefeitura, entre a parceira das 

secretarias de Turismo e de Educação. 

Na ocasião, a Amapec também apresentou roteiros turísticos de base de 

comunitária promovidos pela associação, como a Visita à Fazenda Marinha de 

Mexilhões, o Mergulho Panorâmico no Entorno das Ilhas da Praia da Cocanha e a 

Degustação da Culinária Tradicional Caiçara, além de expor projetos e artesanato 

local em estande. A participação no evento se deu a convite do Instituto 

Oceanográfico (IO) da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

do ABC (UFABC). 

Com o objetivo de reunir especialistas para discutir questões cruciais sobre o futuro 

do oceano, com foco na sustentabilidade e na cultura oceânica, a Marina Week é 

promovida pela Cátedra Unesco para Sustentabilidade do Oceano, vinculada aos 

institutos Oceanográfico (IO) e de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São 

Paulo (USP), em parceria com a revista Scientific American Brasil. 

Para conhecer mais sobre as ações da Associação dos Pescadores e Maricultores 

da Praia da Cocanha, os interessados podem entrar em contato pelos telefones 

(12) 99767-2163 e (12) 99767-7602, e no Instagram 

(@fazendamarinhadacocanha). 
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Prefeitura de Caraguatatuba conclui audiências da licitação do 

transporte público nesta sexta-feira no Indaiá 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba promove a terceira e última audiência pública sobre 

a concessão de serviços de transporte coletivo de passageiros nesta sexta-feira 

(2/6) às 19h, na Emef Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no Indaiá. A Secretaria de 

Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão abrirá uma licitação na modelagem 

maior valor de outorga a ser pago pela concessionária na assinatura do contrato 

com a Prefeitura, para explorar o serviço por 15 anos. 

O debate da proposta continua nesta quinta-feira (2), às 19h, na EMEF Profª 

Antonia Antunes Arouca, no Massaguaçu. As audiências são transmitidas pelo 

canal da Prefeitura de Caraguatatuba no YouTube. A EMEF Alaor Xavier Junqueira, 

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


 

 
 

no bairro Travessão, recebeu a primeira discussão sobre o tema na noite da quarta-

feira (1º). 

A audiência do Travessão contou com a participação do secretário de Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, do vereador Gildeilson Santos e da 

diretora executiva da Memphis Engenharia, Cristiana Maria Afonso, além de 

secretários municipais de diversas pastas, representantes de entidades de classe, 

líderes comunitários e população da região Sul. 

O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, disse 

que o objetivo das audiências é ouvir e coletar sugestões da população.  “Hoje, 

vamos falar dos projetos de serviços de transporte público para os próximos 15 

anos para a nossa comunidade”, destacou. 

A diretora executiva da Memphis Engenharia e engenheira civil, Cristiana Maria 

Afonso, explicou o funcionamento da Rede Integrada de Transporte Público Coletivo 

Municipal de Caraguatatuba (RITCaraguá), proposta para a nova concessão de 15 

anos do serviço. “A Prefeitura de Caraguatatuba definiu um Plano de Transporte 

Coletivo para implantação de um amplo conjunto de mudanças no transporte 

coletivo da cidade, envolvendo aspectos operacionais, de infraestrutura, 

tecnológicos e de serviços associados. A viabilização deste projeto depende de 

ações públicas, por meio de investimentos diretos, e ações privadas que 

decorrerão da concessão dos serviços aos particulares”, avaliou. 

O novo certame ainda prevê o bilhete único dentro Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica (SBE), com a integração de até 2h entre as linhas, plano de renovação 

da frota ao longo da concessão (veículos com no máximo cinco anos de uso), 

controle e fiscalização em tempo real, novo layout da frota, Central de Controle 

Operacional (CCO), Sistema de Informação ao Usuário (SIU – em tempo real) e 

conforto, com wi-fi, acessibilidade e ar-condicionado, além de assegurar as 

gratuidades e descontos nas passagens previstos em legislação. 

Mais detalhes sobre as audiências da concessão de serviços de transporte coletivo 

de passageiros estão disponíveis no site https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc 

(“Empresa”/ “Licitações”/ “Licitações a partir de janeiro/2022” – Pesquisar: 

“Concorrência Pública 09/22 – Edital 58/22). Os questionamentos presenciais nas 

audiências são feitos por pessoas que se inscreveram no e-mail 

licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br até às 16h do dia 1º de junho 

(quarta-feira), mas há a opção de manifestação on-line pelo aplicativo 

Caraguatatuba 156 (disponível para Android ou IOS na loja do celular). 
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Educação de Caraguatatuba celebra Mês do Meio Ambiente nas 

escolas 

 

Ao longo de todo o mês de junho, a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, vai 

celebrar o meio ambiente. Com atividades voltadas aos estudantes e à comunidade 

escolar, a Secretaria de Educação está promovendo diversas atividades de 

educação ambiental nas unidades, buscando ampliar a conscientização sobre a 

preservação e consumo consciente dos recursos naturais. 

As ações são executadas por meio do Setor de Projetos da pasta, com participação 

do setor de Apoio Pedagógico, e contam com a parceria da Secretaria de Meio 

Ambiente, Agricultura e Pesca. A programação iniciada no dia 1º de junho segue até 

o final do mês. 



 

 
 

O ‘Dia Mundial do Meio Ambiente’, comemorado no dia 5 de junho, foi instituído 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como objetivo principal chamar a 

atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a 

importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram 

considerados, por muitos, inesgotáveis. Este ano, completam-se os 50 anos da 

Conferência de Estocolmo, que designou a data como Dia Mundial do Meio 

Ambiente. 

Como parte da programação, nesta quinta-feira (2), alunos das EMEFs Bernardo 

Ferreira Louzada e João Thimóteo do Rosário, visitaram o Parque Estadual da Serra 

do Mar (PESM) – Núcleo Caraguatatuba.  Com o acompanhamento de um monitor 

do parque, os alunos tiveram a oportunidade de contemplar as mais belas e raras 

espécies de aves da Mata Atlântica. Essa atividade faz parte do Projeto “As’ 

Atlântica”, que tem o objetivo de despertar nos alunos o interesse pelo ambiente 

local e promover o contato com mais próximo com grupos nativos de aves da Mata 

Atlântica e da faixa litorânea. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou que o objetivo das ações é 

despertar nos alunos o senso de preservação ambiental e proteção do habitat 

natural. “A visita ao parque para o avistamento das aves nativas é uma atividade 

pedagógica diferente e divertida, além de ser uma experiência enriquecedora para 

os nossos alunos”. 

Ela ainda comentou que a visita, como atividade prática, é uma ótima ferramenta 

de educação ambiental. “Além de incentivarmos a prática da observação de aves, 

que tem muitos adeptos em todo o mundo, estamos fomentando essa importante 

atividade turística do nosso município”, concluiu. 

A responsável pelos projetos de educação ambiental, Mayara Peixoto, destacou a 

importância das experiências para criação da consciência ambiental. “Nós 

respeitamos e cuidamos daquilo que amamos. Quando proporcionamos aos nossos 

alunos essas vivências com a natureza não estamos apenas criando memórias 

afetivas importantes, mas também gerando cidadãos mais conscientes e próximos 

da natureza”. 

Na próxima segunda-feira (6), a secretária acompanhará na EMEF Prof. Jorge 

Passos, no bairro Jaraguazinho, a escolha dos desenhos de destaque no concurso 

realizado como atividade do projeto ‘Seu lixo é problema nosso’,. Esse projeto piloto 

se tornou um concurso que ao final de Junho irá premiar os melhores desenhos 

entre as unidades inscritas. 

As fotos da visita dos alunos ao Parque Estadual da Serra do Mar estão disponíveis 

no https://tinyurl.com/37h82md4 
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Prefeitura abre inscrições para patrocinadores do 17º Caraguá A 

Gosto 

 

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

nesta quinta-feira (2), um edital de chamamento público para selecionar empresas 

patrocinadoras da 17ª edição do ‘Caraguá A Gosto’, que será realizado de 1º de 

agosto a 4 de setembro. 

Os interessados devem entregar as propostas de patrocínio e a documentação 

necessária até o próximo dia 20 de junho, através do e-mail 

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

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

da Costa Filho, 25, no Centro. 

A proposta de patrocínio para ativação de marcas durante o evento poderá ser feita 

segundo quatro faixas de contrapartidas monetárias e duas faixas de contrapartida 

por permuta, conforme as cotas adquiridas: Cota Bronze (R$ 1,5 mil), Cota Prata 

(R$ 3 mil), Cota Ouro (R$ 5 mil), Cota Master (R$ 7 mil) e Cota Permuta 



 

 
 

(equivalente a cota escolhida). As especificações podem ser conferidas no edital 

publicado no Diário Oficial do Município, número 807. 

A seleção das propostas de patrocínio será analisada pala Secretaria Municipal de 

Turismo. O valor referente à cota escolhida deverá ser depositado ou transferido 

para a conta corrente em nome do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR (agência 

1741-8 e conta corrente 130.137-3), em até cinco dias após a assinatura do 

Termo de Compromisso. 

Para esta edição, que será realizada nos formatos presencial, delivery e drive-thru, 

houve a inscrição de 58 estabelecimentos comerciais, os quais irão apresentar 

mais de 90 pratos em nove categorias. Mais informações podem ser obtidas na 

Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 3897-7910. 

Para este ano, as categorias definidas são: 

– Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves; 

– Culinária Caiçara: pratos baseados em nossa cozinha originária, simples e 

saborosa, com ingredientes frescos como pescados e vegetais; 

– Culinária Internacional: pratos com origem na culinária internacional, 

respeitando a origem da receita; 

– Confeitaria: tipo de culinária baseada no preparo e decoração de diversos pratos 

doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres. 

– Frutos do Mar: pratos à base de frutos do mar; 

– Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais; 

– Pizzas: Pizzas; 

– Sobremesas frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres; 

– Petiscos: petiscos e porções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_807.pdf
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Fundo Social de Caraguatatuba certifica 19 alunas em cursos de 

Costura e Lingerie 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba certificou 19 alunas em cursos de geração de 

renda, na terça-feira (31/5). Foram 13 pessoas formadas no curso de Iniciação à 

Costura e mais seis alunas no curso de Lingerie. As qualificações foram ofertadas 

gratuitamente no primeiro semestre com objetivo de proporcionar à população 

novas oportunidades de trabalho. 

O curso de Iniciação à Costura abordou temas como cuidados básicos como 

preparação das máquinas, primeiros manuseios com tecido, treino de pé de 

máquina e corte e confecção de costuras retas (bate mão, aventais e short). 



 

 
 

Já a oficina de Lingerie foi voltada para pessoas que já tinham um conhecimento 

na área e queriam se especializar em outros ramos. As alunas aprenderam sobre a 

confecção de peças de calcinhas com tecidos de renda, malha fina e lycra, nos 

modelos fio dental, asa delta e cintura alta, além de sutiãs nos mesmos tecidos, 

com bojo e sem bojo. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu mais uma vez pela 

confiança e por acreditarem no trabalho do Fundo Social. “Aproveitem esta 

formação para alcançar a independência financeira e colher os frutos de todo 

aprendizado”, destacou. 

Para esse segundo semestre, serão abertas novas oportunidades de cursos. É 

importante que as pessoas interessadas fiquem atentas aos canais de divulgação 

oficiais da Prefeitura de Caraguatatuba. 

O Fundo Social está localizado na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro 

(próximo ao banco Santander). Mais informações pelo telefone 3897-5656. 
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Caraguatatuba vacina 55% do público alvo e campanha contra gripe 

encerra nesta sexta-feira 

 

A Campanha de Vacinação contra Gripe (H1N1) em Caraguatatuba termina nesta 

sexta-feira (3) e apenas 55% do público alvo estão imunizados. Segundo a 

Secretaria de Saúde, mais de 20 mil pessoas ainda não foram vacinadas. 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher, mostra preocupação diante da chegada do 

período de inverno. “Nesta época, costuma-se ter mais casos de síndrome gripal e 

sem a imunização completa, o contágio será mais rápido e o atendimento nas 

unidades de saúde superlotados”. 



 

 
 

Nenhum dos grupos prioritários obteve a meta de 90%. Entre os idosos houve 71% 

de adesão; profissionais da saúde 59%; crianças 36%; gestantes 21%; puérperas 

18%; professores 29%; pessoas com deficiência 1,56% e com comorbidades 62%. 

Também podem se vacinar população privada de liberdade, adolescentes em 

medida socioeducativa, funcionários do sistema prisional, forças de segurança, 

caminhoneiros e profissionais do transporte coletivo. 

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

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

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

mesmo dia. Até agora, 34,17% crianças de seis meses a cinco anos de idades 

estão imunizadas e a Campanha também encerra sexta-feira. 

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

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

documento com foto e a Carteira de Vacinação. 

Confira o endereço das unidades de saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2. 
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Prefeitura mais uma vez inova e lança Mutirão do Emprego e Feira de 

Profissões para jovens de Caraguatatuba 

 

Sempre com objetivo de oferecer oportunidades à população, o prefeito Aguilar 

Junior, anunciou na manhã desta quinta-feira (02), novidades para jovens e adultos 

que buscam o acesso ao mercado de trabalho. 

Todo ano, a Prefeitura de Caraguatatuba promove o Mutirão do Emprego, em 

parceria com diversas empresas da cidade. O diferencial para este ano é que em 

conjunto será realizada a Feira de Profissões para jovens da cidade, por meio das 

instituições de ensino. 

Previsto para ocorrer em setembro, o evento contará com treinamentos, vagas de 

jovem aprendiz e orientações aos adolescentes que buscam o tão sonhado 

primeiro emprego. 

Também haverá processos seletivos e entrevistas para vagas de trabalho, visando 

à alta temporada, para pessoas que estão fora do mercado de trabalho. 

“O intuito é despertar nos jovens o interesse profissional e evidenciar as 

oportunidades disponíveis na região. Serão apresentadas aos jovens, profissões 

que tem grande potencial de mercado. Será uma feira técnica, para mostrar a real 

necessidade do município”, conta Aguilar Junior. 
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169ª Festa de Santo Antônio mantém tradição secular em 

Caraguatatuba 

 

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

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

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

início da festa litúrgica em celebração ao padroeiro da cidade. 

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

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

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

festividade contará também com outras atrações já tradicionais. 

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

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

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

cidade do alto, em sobrevoo de parapente. 

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

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

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

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

procissão. 

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

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

com a organização interna do Santuário Diocesano de Santo Antônio. 

Festa Social 

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

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

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



 

 
 

o público poderá concorrer a diversos prêmios, como eletrodomésticos, 

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

informações pelo telefone (12) 3881-1422. 

Corpus Christi  

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

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

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

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

tampinhas de garrafa, flores e outros. 

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio 

Trezena Litúrgica (31 de maio a 12 de junho) 

Caminhada Penitencial (5 de junho) 

8h: Concentração no Santuário Diocesano de Santo Antônio 

10h: Missa Campal no Morro Santo Antônio 

Dia do Padroeiro (13 de junho) 

Santuário Diocesano de Santo Antônio 

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

11h: Casamento Comunitário 

18h: Missa e Procissão 

Corpus Christi (16 de junho) 

6h: Confecção dos tapetes decorados 

17h: Missa e Procissão 

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

Sexta a domingo e feriados – a partir das 20h 
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Ocorrências atendidas pela Defesa Civil de Caraguatatuba são 

maiores em maio devido a vendaval 

 

O vendaval registrado nos dias 17 e 18 de maio, em Caraguatatuba, foi 

responsável pela maior parte das ocorrências atendidas pela Defesa Civil da cidade 

no referido mês. Na ocasião, as rajadas de ventos foram superiores a 80 

quilômetros por hora. 

Conforme balanço divulgado, das 139 ocorrências, 81 foram de quedas de árvores 

em residências e vias públicas, além de comércio e órgãos públicos. Houve ainda 

vistorias em locais com árvores que apresentavam perigo iminente de queda, bem 

como em áreas de risco. 

Tanto as equipes da Defesa Civil como da Secretaria de Serviços Públicos da 

Prefeitura de Caraguatatuba foram às ruas para atenderem as demandas. “Até 

hoje atendemos casos resultantes daquele vendaval”, explica o coordenador 

municipal da Defesa Civil, capitão Campos Junior. 

As ocorrências envolvendo captura de abelhas e marimbondos em residências, 

comércios e vias públicas somaram 32 atendimentos, menor que a média dos 

outros meses, como março, quando foram 49 casos. 



 

 
 

Pelo Canal de Atendimento 156 foram 24 demandas registradas, volume bem 

maior que os meses anteriores, sendo algumas com pedidos de remoção de 

árvores. 
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Prefeitura de Caraguatatuba conclui audiências da licitação do 

transporte público nesta sexta-feira no Indaiá 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba promove a terceira e última audiência pública sobre 

a concessão de serviços de transporte coletivo de passageiros nesta sexta-feira 

(2/6) às 19h, na Emef Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no Indaiá. A Secretaria de 

Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão abrirá uma licitação na modelagem 

maior valor de outorga a ser pago pela concessionária na assinatura do contrato 

com a Prefeitura, para explorar o serviço por 15 anos. 

O debate da proposta continua nesta quinta-feira (2), às 19h, na EMEF Profª 

Antonia Antunes Arouca, no Massaguaçu. As audiências são transmitidas pelo 

canal da Prefeitura de Caraguatatuba no YouTube. A EMEF Alaor Xavier Junqueira, 

no bairro Travessão, recebeu a primeira discussão sobre o tema na noite da quarta-

feira (1º). 

A audiência do Travessão contou com a participação do secretário de Mobilidade 

Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, do vereador Gildeilson Santos e da 

diretora executiva da Memphis Engenharia, Cristiana Maria Afonso, além de 

secretários municipais de diversas pastas, representantes de entidades de classe, 

líderes comunitários e população da região Sul. 

O secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, disse 

que o objetivo das audiências é ouvir e coletar sugestões da população.  “Hoje, 

vamos falar dos projetos de serviços de transporte público para os próximos 15 

anos para a nossa comunidade”, destacou. 

A diretora executiva da Memphis Engenharia e engenheira civil, Cristiana Maria 

Afonso, explicou o funcionamento da Rede Integrada de Transporte Público Coletivo 

Municipal de Caraguatatuba (RITCaraguá), proposta para a nova concessão de 15 

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


 

 
 

anos do serviço. “A Prefeitura de Caraguatatuba definiu um Plano de Transporte 

Coletivo para implantação de um amplo conjunto de mudanças no transporte 

coletivo da cidade, envolvendo aspectos operacionais, de infraestrutura, 

tecnológicos e de serviços associados. A viabilização deste projeto depende de 

ações públicas, por meio de investimentos diretos, e ações privadas que 

decorrerão da concessão dos serviços aos particulares”, avaliou. 

O novo certame ainda prevê o bilhete único dentro Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica (SBE), com a integração de até 2h entre as linhas, plano de renovação 

da frota ao longo da concessão (veículos com no máximo cinco anos de uso), 

controle e fiscalização em tempo real, novo layout da frota, Central de Controle 

Operacional (CCO), Sistema de Informação ao Usuário (SIU – em tempo real) e 

conforto, com wi-fi, acessibilidade e ar-condicionado, além de assegurar as 

gratuidades e descontos nas passagens previstos em legislação. 

Mais detalhes sobre as audiências da concessão de serviços de transporte coletivo 

de passageiros estão disponíveis no 

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

“Licitações a partir de janeiro/2022” – Pesquisar: “Concorrência Pública 09/22 – 

Edital 58/22). Os questionamentos presenciais nas audiências são feitos por 

pessoas que se inscreveram no e-

mail licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br até às 16h do dia 1º de 

junho (quarta-feira), mas há a opção de manifestação on-line pelo aplicativo 

Caraguatatuba 156 (disponível para Android ou IOS na loja do celular). 
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Turismo de base comunitária de Caraguatatuba é destaque na Marina 

Week 2022 – A Semana do Mar em São Paulo 

 

As ações para fortalecimento do turismo de base comunitária em Caraguatatuba 

foram destaque no primeiro dia da Marina Week 2022 – A Semana do Mar de São 

Paulo, realizada de 1º a 5 de junho, no Memorial da América Latina, na capital 

paulista. 

Na quarta-feira (1º), compondo o Seminário Cultura Oceânica nas Escolas, os 

representantes da Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha 

(Amapec), José Donizete Oliveira e Eduardo Gigliotti, apresentaram o projeto 

‘Rancho-Escola’, que tem como objetivo contribuir para uma cultura oceânica na 

sociedade, em especial entre crianças e adolescentes, por meio da educação 

ambiental. 

A iniciativa abre as portas da comunidade local para escolas do município e região, 

proporcionando aos alunos a vivência intercultural em meio à natureza e aos 

saberes e costumes caiçaras, podendo observar de perto o processo de preparo do 

marisco para o comércio e consumo, entre outras etapas do trabalho relacionado à 

pesca e a maricultura. O projeto tem apoio da Prefeitura, entre a parceira das 

secretarias de Turismo e de Educação. 

Na ocasião, a Amapec também apresentou os roteiros turísticos de base de 

comunitária promovidos pela associação, como a Visita à Fazenda Marinha de 

Mexilhões, o Mergulho Panorâmico no Entorno das Ilhas da Praia da Cocanha e a 

Degustação da Culinária Tradicional Caiçara, além de expor projetos e artesanato 

local em estande próprio. A participação no evento se deu a convite do Instituto 

Oceanográfico (IO) da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

do ABC (UFABC). 



 

 
 

Com o objetivo de reunir especialistas para discutir questões cruciais sobre o futuro 

do oceano, com foco na sustentabilidade e na cultura oceânica, a Marina Week é 

promovida pela Cátedra Unesco para Sustentabilidade do Oceano, vinculada aos 

institutos Oceanográfico (IO) e de Estudos Avançados (IEA) da USP, em parceria 

com a revista Scientific American Brasil. 

Para conhecer mais sobre as ações da Associação dos Pescadores e Maricultores 

da Praia da Cocanha, os interessados podem entrar em contato pelos telefones 

(12) 99767-2163 e (12) 99767-7602, ou acessar o Instagram 

(@fazendamarinhadacocanha). 
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Educação de Caraguatatuba celebra Mês do Meio Ambiente nas 

escolas 

 

Ao longo de todo o mês de junho, a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, vai 

celebrar o meio ambiente. Com atividades voltadas aos estudantes e à comunidade 

escolar, a Secretaria de Educação está promovendo diversas atividades de 

educação ambiental nas unidades, buscando ampliar a conscientização sobre a 

preservação e consumo consciente dos recursos naturais. 

As ações são executadas por meio do Setor de Projetos da pasta, com participação 

do setor de Apoio Pedagógico, e contam com a parceria da Secretaria de Meio 

Ambiente, Agricultura e Pesca. A programação iniciada no dia 1º de junho segue até 

o final do mês. 

O ‘Dia Mundial do Meio Ambiente’, comemorado no dia 5 de junho, foi instituído 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como objetivo principal chamar a 

atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a 

importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram 

considerados, por muitos, inesgotáveis. Este ano, completam-se os 50 anos da 

Conferência de Estocolmo, que designou a data como Dia Mundial do Meio 

Ambiente. 

Como parte da programação, nesta quinta-feira (2), alunos das EMEFs Bernardo 

Ferreira Louzada e João Thimóteo do Rosário, visitaram o Parque Estadual da Serra 

do Mar (PESM) – Núcleo Caraguatatuba.  Com o acompanhamento de um monitor 

do parque, os alunos tiveram a oportunidade de contemplar as mais belas e raras 

espécies de aves da Mata Atlântica. Essa atividade faz parte do Projeto “As’ 

Atlântica”, que tem o objetivo de despertar nos alunos o interesse pelo ambiente 

local e promover o contato com mais próximo com grupos nativos de aves da Mata 

Atlântica e da faixa litorânea. 



 

 
 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou que o objetivo das ações é 

despertar nos alunos o senso de preservação ambiental e proteção do habitat 

natural. “A visita ao parque para o avistamento das aves nativas é uma atividade 

pedagógica diferente e divertida, além de ser uma experiência enriquecedora para 

os nossos alunos”. 

Ela ainda comentou que a visita, como atividade prática, é uma ótima ferramenta 

de educação ambiental. “Além de incentivarmos a prática da observação de aves, 

que tem muitos adeptos em todo o mundo, estamos fomentando essa importante 

atividade turística do nosso município”, concluiu. 

A responsável pelos projetos de educação ambiental, Mayara Peixoto, destacou a 

importância das experiências para criação da consciência ambiental. “Nós 

respeitamos e cuidamos daquilo que amamos. Quando proporcionamos aos nossos 

alunos essas vivências com a natureza não estamos apenas criando memórias 

afetivas importantes, mas também gerando cidadãos mais conscientes e próximos 

da natureza”. 

Na próxima segunda-feira (6), a secretária acompanhará na EMEF Prof. Jorge 

Passos, no bairro Jaraguazinho, a escolha dos desenhos de destaque no concurso 

realizado como atividade do projeto ‘Seu lixo é problema nosso’,. Esse projeto piloto 

se tornou um concurso que ao final de Junho irá premiar os melhores desenhos 

entre as unidades inscritas. 

As fotos da visita dos alunos ao Parque Estadual da Serra do Mar estão disponíveis 

no https://tinyurl.com/37h82md4 
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Prefeitura abre inscrições para patrocinadores do 17º Caraguá A 

Gosto 

 

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

nesta quinta-feira (2), um edital de chamamento público para selecionar empresas 

patrocinadoras da 17ª edição do ‘Caraguá A Gosto’, que será realizado de 1º de 

agosto a 4 de setembro. 

Os interessados devem entregar as propostas de patrocínio e a documentação 

necessária até o próximo dia 20 de junho, através do e-mail 

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

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

da Costa Filho, 25, no Centro. 

A proposta de patrocínio para ativação de marcas durante o evento poderá ser feita 

segundo quatro faixas de contrapartidas monetárias e duas faixas de contrapartida 

por permuta, conforme as cotas adquiridas: Cota Bronze (R$ 1,5 mil), Cota Prata 

(R$ 3 mil), Cota Ouro (R$ 5 mil), Cota Master (R$ 7 mil) e Cota Permuta 

(equivalente a cota escolhida). As especificações podem ser conferidas no edital 

publicado no Diário Oficial do Município, número 807. 

A seleção das propostas de patrocínio será analisada pala Secretaria Municipal de 

Turismo. O valor referente à cota escolhida deverá ser depositado ou transferido 

para a conta corrente em nome do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR (agência 

1741-8 e conta corrente 130.137-3), em até cinco dias após a assinatura do 

Termo de Compromisso. 

Para esta edição, que será realizada nos formatos presencial, delivery e drive-thru, 

houve a inscrição de 58 estabelecimentos comerciais, os quais irão apresentar 

mais de 90 pratos em nove categorias. 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_807.pdf


 

 
 

Para este ano, as categorias definidas são: 

– Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves; 

– Culinária Caiçara: pratos baseados em nossa cozinha originária, simples e 

saborosa, com ingredientes frescos como pescados e vegetais; 

– Culinária Internacional: pratos com origem na culinária internacional, 

respeitando a origem da receita; 

– Confeitaria: tipo de culinária baseada no preparo e decoração de diversos pratos 

doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres. 

– Frutos do Mar: pratos à base de frutos do mar; 

– Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais; 

– Pizzas: Pizzas; 

– Sobremesas frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres; 

– Petiscos: petiscos e porções. 
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Fundo Social de Caraguatatuba certifica 19 alunas em cursos de 

Costura e Lingerie 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba certificou 19 alunas em cursos de geração de 

renda, na terça-feira (31/5). Foram 13 pessoas formadas no curso de Iniciação à 

Costura e mais seis alunas no curso de Lingerie. As qualificações foram ofertadas 

gratuitamente no primeiro semestre com objetivo de proporcionar à população 

novas oportunidades de trabalho. 

O curso de Iniciação à Costura abordou temas como cuidados básicos como 

preparação das máquinas, primeiros manuseios com tecido, treino de pé de 

máquina e corte e confecção de costuras retas (bate mão, aventais e short). 

Já a oficina de Lingerie foi voltada para pessoas que já tinham um conhecimento 

na área e queriam se especializar em outros ramos. As alunas aprenderam sobre a 

confecção de peças de calcinhas com tecidos de renda, malha fina e lycra, nos 

modelos fio dental, asa delta e cintura alta, além de sutiãs nos mesmos tecidos, 

com bojo e sem bojo. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu mais uma vez pela 

confiança e por acreditarem no trabalho do Fundo Social. “Aproveitem esta 

formação para alcançar a independência financeira e colher os frutos de todo 

aprendizado”, destacou. 

Para esse segundo semestre, serão abertas novas oportunidades de cursos. É 

importante que as pessoas interessadas fiquem atentas aos canais de divulgação 

oficiais da Prefeitura de Caraguatatuba. 

O Fundo Social está localizado na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro 

(próximo ao banco Santander). Mais informações pelo telefone 3897-5656. 
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Fundo Social de Caraguatatuba inicia Campanha do Agasalho 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba inicia nesta semana a Campanha do Agasalho 

em parceria com as secretarias municipais e comércios conveniados com a 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Associação de Hotéis 

e Pousadas (AHP) e Associação de Quiosques de Caraguatatuba (AQC). 

Os itens de mais necessidade são cobertores e roupas de cama, além de agasalhos 

e roupas de frio. Apenas neste ano, o Fundo Social atendeu 394 famílias 

encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com 

doação de 336 peças de roupas de cama e banho e 106 cobertores. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, ressalta a rede de solidariedade que 

sempre contribui e apoia as ações do espaço. “Temos uma população solidária que 

está sempre disposta a participar das nossas ações. Contamos com vocês para 

mais essa parceria e contribuição com aqueles que mais necessitam, 

principalmente nesta época de dias frios”, convida Samara. 

Onde doar 

A população pode fazer a doação em qualquer prédio público da Prefeitura de 

Caraguatatuba, especialmente nos equipamentos do Fundo Social, do Centro e da 

região sul. 

Também podem ser entregues na sede da Associação Comercial (ACE) e nos 

comércios associados onde houver a caixa e cartaz de identificação da Campanha 

do Agasalho. O mesmo vale para hotéis, pousadas e quiosques. Comerciantes 

interessados em aderir à Campanha, podem retirar os materiais de divulgação na 

ACE. 

Serviço 

– Fundo Social Centro – Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro, telefone: (12) 

3897-5656 



 

 
 

– Fundo Social Sul – Avenida José Herculano, 7.495 – Travessão (Subprefeitura 

Sul) 

– Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba – Rua São Sebastião, 19 

– Sumaré 
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CCZ de Caraguatatuba abre 200 vagas para castração de cães e gatos 

nesta sexta-feira 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba abre nesta sexta-feira 

(3), agendamento para castração de cães e gatos, com 200 vagas disponíveis. O 

proprietário do animal deve ser morador da cidade e ter mais de 18 anos de idade. 

Os interessados devem entrar em contato com o CCZ, das 8h às 16h, pelo telefone 

(12) 3887-6888, informando telefone e email para contato. Somente cães e gatos 

a partir dos seis meses de idade podem ser castrados. 

Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip 

e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem, identificação e 

até mesmo para saber se o animal já é castrado. 

No dia da avaliação, o dono do pet deverá apresentar documentos pessoais, como 

cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda de até três salários 

mínimos (R$ 3.636). 

Quem não conseguir garantir uma das vagas disponibilizadas para este mês 

precisa aguardar a reabertura da agenda. O CCZ está localizado na Rua Ministro 

Dílson Funaro, 115 – Jardim Britânia. 
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“É uma nova história”, destaca prefeito Aguilar Junior durante reunião 

com equipe operacional da Expresso Fênix 

 

O prefeito Aguilar Junior reuniu na tarde desta quarta-feira (1º), a equipe de 

operação da empresa de transporte coletivo Expresso Fênix e a equipe técnica da 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, para avaliar os pontos 

positivos e negativos do primeiro dia de operação na cidade. 

Na reunião, o prefeito reforçou a importância do bom atendimento ao público; da 

fiscalização nos terminais de ônibus e de cumprir os horários programados. 

“Estou feliz pelo desafio e pela aprovação da população no primeiro dia. É uma 

nova empresa, uma nova história, que estamos recomeçando e vou fazer de tudo 

para dar certo e entregar o melhor para população”, destacou Aguilar Junior. 

Na ocasião também foi definido a realização de reuniões periódicas para alinhar 

novas estratégias de melhoria no serviço. “Quero 100% da frota circulando na 

cidade e o funcionamento do aplicativo Cittamobi nos próximos dias”, reforçou 

Aguilar Junior. 

A Prefeitura de Caraguatatuba reforça que a empresa Expresso Fênix presta o 

serviço de forma provisória e convida a população para opinar com sugestões 

sobre o novo contrato de concessão, com prazo de 15 anos, através das Audiências 

Públicas. 

Audiências Públicas 

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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Prefeitura de Caraguatatuba inicia obras de revitalização da ciclovia 

na Rodovia SP-55 

 

A primeira etapa da obra de reforma e revitalização da ciclovia na Rodovia Rio-

Santos (SP-55) teve início nesta quarta-feira (1º/6) pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas. A empresa contratada 

começou o serviço de limpeza no trecho que compreende o trevo de entrada da 

cidade. 

Nesta quinta-feira (2), a equipe da empresa Solovia Engenharia e Construções 

continua a limpeza com o uso de uma retroescavadeira, maquinário que auxilia na 

remoção de resíduos e entulhos. A proposta é que dentro das próximas semanas já 

seja iniciada a manutenção, o recapeamento e nivelamento da via para que o 

trecho possa ser pavimentado. 

O investimento total da obra é em torno de R$ 10,5 milhões e o trabalho também 

inclui o serviço de drenagem, sinalizações, pinturas e todo o processo de 

revitalização, que diz respeito a modernização e arborização dos 12 km de 

extensão de ciclovia, que vai do trevo de entrada da cidade até a região sul, no 

limite com São Sebastião. 

De acordo com o secretário da pasta, Leandro Borella, o intuito é trazer melhorias 

na infraestrutura do município e na qualidade de vida para os munícipes que 

utilizam as ciclovias diariamente. “A reforma e revitalização trarão benefícios na 

qualidade de vida e, principalmente, na segurança da população, tendo em vista o 

grande fluxo de ciclistas que circulam em Caraguatatuba.” 

A previsão é que a ciclovia revitalizada seja entregue até o final deste ano. 
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Programa Câmara Jovem promove debate acadêmico 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 
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Cristian Bota aprova lei de conscientização antidrogas e bebidas 

alcoólicas para menores 

 

Cristian Bota aprova lei de conscientização antidrogas e bebidas alcoólicas para 

menores 

A Câmara Municipal de Caraguatatuba aprovou o projeto de Lei Nº 18/2022 de 

autoria do vereador Cristian Bota, onde dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição 

de vídeos educativos antidrogas 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). 

O objetivo principal é alertar aos jovens, pais, organizadores, entre outros, 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 organizados 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 que foi 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. Somente 

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. 
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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”. 
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CCZ de Caraguatatuba abre 200 vagas para castração de cães e gatos 

nesta sexta-feira

 

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba abre nesta sexta-feira (3), 

agendamento para castração de cães e gatos, com 200 vagas disponíveis. O 

proprietário do animal deve ser morador da cidade e ter mais de 18 anos de idade. 

Os interessados devem entrar em contato com o CCZ, das 8h às 16h, pelo telefone 

(12) 3887-6888, informando telefone e email para contato. Somente cães e gatos 

a partir dos seis meses de idade podem ser castrados. 

Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip 

e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem, identificação e 

até mesmo para saber se o animal já é castrado. 

No dia da avaliação, o dono do pet deverá apresentar documentos pessoais, como 

cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda de até três salários 

mínimos (R$ 3.636). 

Quem não conseguir garantir uma das vagas disponibilizadas para este mês 

precisa aguardar a reabertura da agenda. O CCZ está localizado na Rua Ministro 

Dílson Funaro, 115 – Jardim Britânia. 
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Fundo Social de Caraguatatuba inicia Campanha do Agasalho 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba inicia nesta semana a Campanha do Agasalho 

em parceria com as secretarias municipais e comércios conveniados com a 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Associação de Hotéis 

e Pousadas (AHP) e Associação de Quiosques de Caraguatatuba (AQC). 

Os itens de mais necessidade são cobertores e roupas de cama, além de agasalhos 

e roupas de frio. Apenas neste ano, o Fundo Social atendeu 394 famílias 

encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com 

doação de 336 peças de roupas de cama e banho e 106 cobertores. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, ressalta a rede de solidariedade que 

sempre contribui e apoia as ações do espaço. “Temos uma população solidária que 

está sempre disposta a participar das nossas ações. Contamos com vocês para 

mais essa parceria e contribuição com aqueles que mais necessitam, 

principalmente nesta época de dias frios”, convida Samara. 

Onde doar 

A população pode fazer a doação em qualquer prédio público da Prefeitura de 

Caraguatatuba, especialmente nos equipamentos do Fundo Social, do Centro e da 

região sul. 

Também podem ser entregues na sede da Associação Comercial (ACE) e nos 

comércios associados onde houver a caixa e cartaz de identificação da Campanha 

do Agasalho. O mesmo vale para hotéis, pousadas e quiosques. Comerciantes 



 

 
 

interessados em aderir à Campanha, podem retirar os materiais de divulgação na 

ACE. 

Serviço 

– Fundo Social Centro – Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro, telefone: (12) 

3897-5656 

– Fundo Social Sul – Avenida José Herculano, 7.495 – Travessão (Subprefeitura 

Sul) 

– Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba – Rua São Sebastião, 19 

– Sumaré 
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Caraguatatuba abre 200 vagas para o programa ‘Bolsa Trabalho’ 

 

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

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

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

para pessoas desempregadas. Estão disponíveis 200 vagas. 

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

em situação de vulnerabilidade social, moradores de Caraguatatuba. Também 

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

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

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

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

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

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo 

site https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalhoEdital2/Inde

x, com RG, CPF, Carteira de Trabalho e Comprovante de Endereço. A convocação 

será feita por meio de publicação no Diário Oficial e no site da Prefeitura de 

Caraguatatuba. 

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

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

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

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

Serviço 

https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalhoEdital2/Index
https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalhoEdital2/Index


 

 
 

Inscrições on-line até o dia 17 de 

junho: https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalhoEdital2/In

dex 

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

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

(12) 3882-6170. 

PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré, telefone (12) 3882-5211. 
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CCZ de Caraguatatuba abre agendamento para castração de cães e 

gatos 

Para poder realizar o agendamento, o proprietário do animal deve ser morador da 

cidade e ter mais de 18 anos de idade 

 

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Caraguatatuba abre nesta sexta-feira 

(3) o agendamento para castração de cães e gatos, com 200 vagas disponíveis. 

Os interessados devem entrar em contato com o CCZ, das 8h às 16h, pelo telefone 

(12) 3887-6888, informando telefone e e-mail para contato. Somente cães e gatos 

a partir dos seis meses de idade podem ser castrados. 

De acordo com a prefeitura, para poder realizar o agendamento, o proprietário do 

animal deve ser morador da cidade e ter mais de 18 anos de idade. 

Além disso, antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber 

o microchip e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem, 

identificação e até mesmo para saber se o animal já é castrado. 

No dia da avaliação, o dono do pet deverá apresentar os documentos pessoais, 

como cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda de até três 

salários mínimos (R$ 3.636). 



 

 
 

Quem não conseguir garantir uma das vagas disponibilizadas para este mês 

precisa aguardar a reabertura da agenda. O CCZ de Caraguatatuba está localizado 

na Rua Ministro Dílson Funaro, N° 115, no Jardim Britânia. 
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Caraguatatuba tem 200 vagas para castração gratuita de cães e gatos 

Somente animais a partir dos seis meses de idade podem participar da ação 

 

O CCZ de Caraguatatuba abriu 200 vagas para castração de cães e gatos que será 

realizada nesta sexta-feira (03). Somente animais a partir dos seis meses de idade 

podem participar da ação. 

Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip 

e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem, identificação e 

até mesmo para saber se o animal já é castrado. 

No dia da avaliação, o dono do pet, que deve ser maior de 18 anos, deverá 

apresentar documentos pessoais, como cópias do RG, CPF, comprovantes de 

residência e de renda de até três salários mínimos. 

Os interessados devem entrar em contato com o CCZ, das 8h às 16h, pelo telefone 

(12) 3887-6888, informando telefone e email para contato. Quem não conseguir 

garantir uma das vagas para este mês precisa aguardar a reabertura da agenda.  

O CCZ está localizado na Rua Ministro Dílson Funaro, 115 – Jardim Britânia. 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 02/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral de Fato 

 

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. 

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

Pernambuco, 1.101, no bairro Indaiá. 
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CCZ de Caraguatatuba abre 200 vagas para castração de cães e gatos 

nesta sexta-feira 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba abre nesta sexta-feira 

(3), agendamento para castração de cães e gatos, com 200 vagas disponíveis. O 

proprietário do animal deve ser morador da cidade e ter mais de 18 anos de idade. 

Os interessados devem entrar em contato com o CCZ, das 8h às 16h, pelo telefone 

(12) 3887-6888, informando telefone e email para contato. Somente cães e gatos 

a partir dos seis meses de idade podem ser castrados. 

Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip 

e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem, identificação e 

até mesmo para saber se o animal já é castrado. 

No dia da avaliação, o dono do pet deverá apresentar documentos pessoais, como 

cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda de até três salários 

mínimos (R$ 3.636). 

Quem não conseguir garantir uma das vagas disponibilizadas para este mês 

precisa aguardar a reabertura da agenda. O CCZ está localizado na Rua Ministro 

Dílson Funaro, 115 – Jardim Britânia. 
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Fundo Social de Caraguatatuba inicia Campanha do Agasalho 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba inicia nesta semana a Campanha do Agasalho 

em parceria com as secretarias municipais e comércios conveniados com a 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Associação de Hotéis 

e Pousadas (AHP) e Associação de Quiosques de Caraguatatuba (AQC). 

Os itens de mais necessidade são cobertores e roupas de cama, além de agasalhos 

e roupas de frio. Apenas neste ano, o Fundo Social atendeu 394 famílias 

encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com 

doação de 336 peças de roupas de cama e banho e 106 cobertores. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, ressalta a rede de solidariedade que 

sempre contribui e apoia as ações do espaço. “Temos uma população solidária que 

está sempre disposta a participar das nossas ações. Contamos com vocês para 

mais essa parceria e contribuição com aqueles que mais necessitam, 

principalmente nesta época de dias frios”, convida Samara. 

Onde doar 

A população pode fazer a doação em qualquer prédio público da Prefeitura de 

Caraguatatuba, especialmente nos equipamentos do Fundo Social, do Centro e da 

região sul. 

Também podem ser entregues na sede da Associação Comercial (ACE) e nos 

comércios associados onde houver a caixa e cartaz de identificação da Campanha 

do Agasalho. O mesmo vale para hotéis, pousadas e quiosques. Comerciantes 



 

 
 

interessados em aderir à Campanha, podem retirar os materiais de divulgação na 

ACE. 

Serviço 

– Fundo Social Centro – Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro, telefone: (12) 

3897-5656 

– Fundo Social Sul – Avenida José Herculano, 7.495 – Travessão (Subprefeitura 

Sul) 

– Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba – Rua São Sebastião, 19 

– Sumaré 
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Caraguatatuba abre 200 vagas para o programa ‘Bolsa Trabalho’ 

 

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

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

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

para pessoas desempregadas. Estão disponíveis 200 vagas. 

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

em situação de vulnerabilidade social, moradores de Caraguatatuba. Também 

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

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

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

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

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

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo 

site https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalhoEdital2/Inde

x, com RG, CPF, Carteira de Trabalho e Comprovante de Endereço. A convocação 

será feita por meio de publicação no Diário Oficial e no site da Prefeitura de 

Caraguatatuba. 

https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalhoEdital2/Index
https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalhoEdital2/Index


 

 
 

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

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

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

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

Serviço 

Inscrições on-line até o dia 17 de 

junho: https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalhoEdital2/In

dex 

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

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

(12) 3882-6170. 

PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré, telefone (12) 3882-5211. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalhoEdital2/Index
https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalhoEdital2/Index
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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”. 
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CCZ de Caraguatatuba abre 200 vagas para castração de cães e gatos 

nesta sexta-feira 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba abre nesta sexta-feira 

(3), agendamento para castração de cães e gatos, com 200 vagas disponíveis. O 

proprietário do animal deve ser morador da cidade e ter mais de 18 anos de idade. 

Os interessados devem entrar em contato com o CCZ, das 8h às 16h, pelo telefone 

(12) 3887-6888, informando telefone e email para contato. Somente cães e gatos 

a partir dos seis meses de idade podem ser castrados. 

Antes de serem encaminhados à cirurgia, os animais precisam receber o microchip 

e passar por uma avaliação com o veterinário do CCZ para pesagem, identificação e 

até mesmo para saber se o animal já é castrado. 

No dia da avaliação, o dono do pet deverá apresentar documentos pessoais, como 

cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda de até três salários 

mínimos (R$ 3.636). 

Quem não conseguir garantir uma das vagas disponibilizadas para este mês 

precisa aguardar a reabertura da agenda. O CCZ está localizado na Rua Ministro 

Dílson Funaro, 115 – Jardim Britânia. 
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Fundo Social de Caraguatatuba inicia Campanha do Agasalho 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba inicia nesta semana a Campanha do Agasalho 

em parceria com as secretarias municipais e comércios conveniados com a 

Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Associação de Hotéis 

e Pousadas (AHP) e Associação de Quiosques de Caraguatatuba (AQC). 

Os itens de mais necessidade são cobertores e roupas de cama, além de agasalhos 

e roupas de frio. Apenas neste ano, o Fundo Social atendeu 394 famílias 

encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com 

doação de 336 peças de roupas de cama e banho e 106 cobertores. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, ressalta a rede de solidariedade que 

sempre contribui e apoia as ações do espaço. “Temos uma população solidária que 

está sempre disposta a participar das nossas ações. Contamos com vocês para 

mais essa parceria e contribuição com aqueles que mais necessitam, 

principalmente nesta época de dias frios”, convida Samara. 

Onde doar 

A população pode fazer a doação em qualquer prédio público da Prefeitura de 

Caraguatatuba, especialmente nos equipamentos do Fundo Social, do Centro e da 

região sul. 

Também podem ser entregues na sede da Associação Comercial (ACE) e nos 

comércios associados onde houver a caixa e cartaz de identificação da Campanha 

do Agasalho. O mesmo vale para hotéis, pousadas e quiosques. Comerciantes 



 

 
 

interessados em aderir à Campanha, podem retirar os materiais de divulgação na 

ACE. 

Serviço 

– Fundo Social Centro – Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro, telefone: (12) 

3897-5656 

– Fundo Social Sul – Avenida José Herculano, 7.495 – Travessão (Subprefeitura 

Sul) 

– Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba – Rua São Sebastião, 19 

– Sumaré 
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Caraguatatuba abre 200 vagas para o programa ‘Bolsa Trabalho’ 

 

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

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

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

para pessoas desempregadas. Estão disponíveis 200 vagas. 

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

em situação de vulnerabilidade social, moradores de Caraguatatuba. Também 

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

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

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

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

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

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo 

site https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalhoEdital2/Inde

x, com RG, CPF, Carteira de Trabalho e Comprovante de Endereço. A convocação 

será feita por meio de publicação no Diário Oficial e no site da Prefeitura de 

Caraguatatuba. 

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

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

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

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

Serviço 

https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalhoEdital2/Index
https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalhoEdital2/Index


 

 
 

Inscrições on-line até o dia 17 de 

junho: https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalhoEdital2/In

dex 

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

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

(12) 3882-6170. 

PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré, telefone (12) 3882-5211. 
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Dupla de vôlei de praia de Caraguatatuba disputa pela 1ª vez a chave 

principal do Circuito Brasileiro 

 

A dupla caraguatatubense de vôlei de praia, Kawane e Jane Cruz, conseguiu pela 

primeira vez entrar na disputa da chave principal de uma etapa do Circuito 

Brasileiro de Vôlei de Praia, após alguns anos de muita batalha. Ontem, quinta-

feira(2), eles passaram pelo qualifying da 5ª etapa do Circuito Brasileiro que está 

sendo disputada em Saquarema, no Rio de Janeiro, até domingo, dia 5. 

Ontem, a dupla de Caraguatatuba, jogando na quadra 4,  venceu a dupla formada 

por atletas do Maranhão e Mato Grosso, Dani e Dandara, por dois sets a zero, 

parciais de 21 x 11 e 21 x 15. Nesta sexta(3), pela fase de grupos, Jane Cruz e 

Kawane enfrentam às 9h40, na quadra 1, na Praia de Itaúna, a dupla formada 

pelas atletas Ângela, do Distrito Federal e Neide, de Alagoas. 

Nesta sexta(3), a dupla inicia a disputa da fase de grupos e as oitavas de final que 

será realizada na na Praia de Itaúna. Participam do aberto de Saquarema as duplas 

ranqueadas do 8º ao 14º lugar entre os inscritos, além de dois convidados e até 

oito parcerias classificadas pelo qualifying, entre as duplas classificada está  

Kawane e Jane Cruz. De acordo com a CBV, esse sistema permite jogos mais 

nivelados, entre duplas de ranqueamento mais próximo. 

O evento conta com nomes como Pedro Solberg (campeão do Circuito Mundial 

2008 e do Circuito Brasileiro 2012/2013), Ângela e Neide (ouro na etapa de 

Montevidéu do Circuito Sul-Americano 21/22); e Thainara e Rafael Andrew 

(medalhistas de ouro do Pan-Americano Júnior de Cali-2021). 

Nesta sexta-feira, serão disputadas a fase de grupos e as oitavas de final. As 

disputas por medalhas serão no domingo. Todas as partidas 



 

 
 

terão transmissão no Canal Vôlei de Praia TV, no app Confederação Brasileira de 

Voleibol (CBV) e na página da CBV no Facebook (apenas a quadra 1). 

A competição é realizada em 15 etapas com premiação total de R$ 6 milhões, mais 

o custeio de passagem, alimentação, hospedagem e transporte para uma etapa do 

Circuito Mundial. Todas as etapas somam pontos para o mesmo ranking, e o 

campeão da temporada 2022 será definido pela soma dos melhores resultados 

dos participantes. 

Em 2022, o Circuito Brasileiro passou a ser dividido em duas competições: Aberto e 

Top 8. Durante a temporada, serão realizadas 10 etapas do Top 8 e 15 etapas do 

Aberto. Além de contar pontos para o ranking e para a disputa pelo título, as etapas 

adicionais do Aberto também servem como oportunidade de desenvolvimento e 

experiência para as duplas. 

A temporada 2022 é a 31ª da história do Circuito Brasileiro, que já teve mais de 

330 etapas realizadas. A 1ª etapa desta temporada aconteceu de 28 de janeiro a 6 

de fevereiro, igualmente na Praia de Itaúna, e contou com a presença de 

aproximadamente 4.500 fãs do esporte. A 5ª etapa é realizada pela Prefeitura 

Municipal de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e 

Turismo e pela Confederação Brasileira de Voleibol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://voleidepraiatv.cbv.com.br/
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Caraguatatuba sedia Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale 

do Paraíba e Litoral Paulista 

Encontro vai reunir Prefeituras para tratar da transformação digital dos serviços 

públicos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba e a Rede Cidade Digital (RCD) firmaram parceria 

para realização do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e 

Litoral Paulista, no dia 23 de Junho. 

O encontro, que irá reunir prefeitos, gestores e servidores públicos, visa fomentar a 

modernização dos municípios da região, trazendo informações que possam auxiliar 

as Prefeituras na implantação de ferramentas que melhorem a eficiência da 

administração pública, segundo o diretor da RCD, José Marinho. “O objetivo é trazer 

ideias e informações sobre políticas públicas, ferramentas e exemplos de como as 

cidades têm utilizado a tecnologia para resolver diversos problemas e melhorar o 

atendimento à população”, adianta o diretor da RCD, José Marinho. 

É o segundo evento presencial da Rede Cidade Digital no Estado de São Paulo 

desde o início da pandemia do novo coronavírus. O primeiro aconteceu em Marília, 

em março deste ano, direcionado para tratar da implantação de cidades 

inteligentes no Centro-Oeste Paulista. 

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

fomentar o desenvolvimento dos municípios através da tecnologia e inovação. 

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

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

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



 

 
 

administração pública, troca da iluminação pública por lâmpadas de LED, muito 

mais econômica e que também possibilitam integração com outros sistemas, já são 

uma realidade e logo nossa cidade será totalmente digital”, ressaltou o prefeito 

Aguilar Junior. 

O diretor da RCD ressalta ainda que o momento é importante para a adoção de 

novas tecnologias que garantam maior eficiência da máquina pública e geração de 

oportunidades de crescimento social e econômico. “A pandemia acelerou a 

necessidade do uso de tecnologia e a transformação digital dos serviços públicos. 

Se antes a tecnologia era importante, agora passou a ser essencial”, observa. 

“Será a oportunidade para a troca de conhecimentos entre os gestores públicos 

sobre como planejar e implantar ações”, completa. 

As inscrições para o Fórum, que será realizado no Teatro Mário Covas, são gratuitas 

para servidores públicos e devem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd. 

Encontros virtuais – Durante a pandemia a Rede Cidade Digital também inovou 

com a realização de eventos online para as Prefeituras do país. Prefeitos e gestores 

de mais de dois mil municípios, em 17 Estados (PR, RS, SC, SP, MG, MS, BA, RJ, PE, 

ES, MT, CE, AL, RN, MT, SE, RO), já participaram do WebinarRCD para o 

compartilhamento de ações tecnológicas nas cidades. “O meio virtual vem 

permitindo levarmos conhecimentos e informações a gestores públicos de norte a 

sul do país”, destacou o diretor. 

No ano passado, o WebinarRCD para o Vale do Paraíba e Litoral Norte reuniu 

representantes de quase 50 Prefeituras e mostrou como Caraguatatuba, Jacareí e 

São José dos Campos estão melhorando o atendimento à população através do 

investimento nas Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Todas as edições do WebinarRCD podem ser conferidas na TVRCD, o canal oficial 

da Rede Cidade Digital no YouTube: https://youtube.com/redecidadedigital 

Serviço: 

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

23/06, das 8h às 16h30 

Caraguatatuba – Teatro Mário Covas 

Inscrições abertas e gratuitas para servidores públicos: 

http://sympla.com.br/rcd 
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