
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sábado, Domingo e Segunda-Feira, 04, 05 e 06 de Junho de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba informa obra da ciclovia na Rodovia Rio-Santos (SP-55) 

 

Caraguatatuba 

Marina Week: Turismo de base comunitária de Caraguá ganha visibilidade 

 

Caraguatatuba 

Em Caraguá: Polícia Ambiental realiza captura e soltura de Serpente 

 

Caraguatatuba 

“Gêmeas” de Caraguá ficam entre as 16 melhores do Vôlei de praia do Brasil 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba terá Festival de Dança e Exposição neste final de semana (4 e 5) 

 

Caraguatatuba 

Iniciam amanhã (6) as inscrições da 2º Etapa da Corrida de Rua de Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Caraguá inclui kits de higiene nas cestas básicas do município 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Com investimento de R$ 10,5 milhões, Caraguá inicia obra da ciclovia que vai do 

Centro à divisa com São Sebastião 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre processo seletivo para estagiários de 30 cursos 

 

Caraguatatuba 

Campanha do Agasalho do Serramar Shopping será direcionada a instituições 

assistenciais de Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Condenado a prisão até 2029 por roubo, foragido é capturado pela Força Tática em 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-informa-obra-da-ciclovia-na-rodovia-rio-santos-sp-55/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/marina-week-turismo-de-base-comunitaria-de-caragua-ganha-visibilidade/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/em-caragua-policia-ambiental-realiza-captura-e-soltura-de-serpente/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/gemeas-de-caragua-ficam-entre-as-16-melhores-do-volei-de-praia-do-brasil/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-tera-festival-de-dancas-e-exposicao-neste-final-de-semana-4-e-5/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/iniciam-amanha-6-as-inscricoes-da-2o-etapa-da-corrida-de-rua-de-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caragua-inclui-kits-de-higiene-nas-cestas-basicas-do-municipio/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19818/com-investimento-de-r$-105-milhoes-caragua-inicia-obra-da-ciclovia-que-vai-do-centro-a-divisa-com-sao-sebastiao
https://radarlitoral.com.br/noticias/19818/com-investimento-de-r$-105-milhoes-caragua-inicia-obra-da-ciclovia-que-vai-do-centro-a-divisa-com-sao-sebastiao
https://radarlitoral.com.br/noticias/19823/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-processo-seletivo-para-estagiarios-de-30-cursos
https://radarlitoral.com.br/noticias/19826/campanha-do-agasalho-do-serramar-shopping-sera-direcionada-a-instituicoes-assistenciais-de-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/19826/campanha-do-agasalho-do-serramar-shopping-sera-direcionada-a-instituicoes-assistenciais-de-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/19829/condenado-a-prisao-ate-2029-por-roubo-foragido-e-capturado-pela-forca-tatica-em-caragua


 

 
 

Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Audiências do PPA e da LDO 2023 da Câmara de Caraguatatuba começam nesta 

segunda-feira  

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Meio Ambiente promove curso de licenciamento ambiental em 

Caraguá 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Cobra caninana de 2 metros é captura em praça de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguá aprova lei antidrogas e bebidas alcoólicas para menores 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura abre processo seletivo para estagiários de 30 cursos 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Homem de 33 anos é encontrado morto no Jaraguazinho em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Serpente de dois metros é encontrada em praça de Caraguatatuba  

 

Contra e Verso 

Caraguatatuba 

Prefeitura e ACE preparam parceria para impulsionar Economia 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia a revitalização de seus 12 km de ciclovia a beira da Rio-

Santos 

 

Caraguatatuba 

Campanha de vacinação contra a H1N1 termina hoje em Caraguá; apenas 55% do 

público-alvo se imunizou 

 

Caraguatatuba 

Com 34% de adesão infantil, fim da campanha de vacinação contra o sarampo 

https://radarlitoral.com.br/noticias/19830/audiencias-do-ppa-e-da-ldo-2023-da-camara-de-caraguatatuba-comecam-nesta-segunda-feira-
https://radarlitoral.com.br/noticias/19830/audiencias-do-ppa-e-da-ldo-2023-da-camara-de-caraguatatuba-comecam-nesta-segunda-feira-
https://radarlitoral.com.br/noticias/19833/secretaria-de-meio-ambiente-promove-curso-de-licenciamento-ambiental-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/19833/secretaria-de-meio-ambiente-promove-curso-de-licenciamento-ambiental-em-caragua
https://novaimprensa.com/2022/06/cobra-caninana-de-2-metros-e-captura-em-praca-de-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2022/06/caragua-aprova-lei-antidrogas.html
https://novaimprensa.com/2022/06/processo-seletivo-caraguatatuba.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/06/03/homem-de-33-anos-e-encontrado-morto-no-jaraguazinho-em-caraguatatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/06/03/serpente-de-dois-metros-e-encontrada-em-praca-de-caraguatatuba.ghtml
https://contraeverso.com.br/prefeitura-e-ace-preparam-parceria-para-impulsionar-economia/
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-inicia-a-revitalizac-o-de-seus-12-km-de-ciclovia-a-beira-da-rio-santos-1.218345
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-inicia-a-revitalizac-o-de-seus-12-km-de-ciclovia-a-beira-da-rio-santos-1.218345
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/campanha-de-vacinac-o-contra-a-h1n1-termina-hoje-em-caragua-apenas-55-do-publico-alvo-se-imunizou-1.218359
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/campanha-de-vacinac-o-contra-a-h1n1-termina-hoje-em-caragua-apenas-55-do-publico-alvo-se-imunizou-1.218359
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/com-34-de-ades-o-infantil-fim-da-campanha-de-vacinac-o-contra-o-sarampo-preocupa-saude-de-caragua-1.218364


 

 
 

preocupa Saúde de Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Homem é encontrado morto no bairro Jaraguazinho, em Caraguatatuba 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Infestação do mosquito Aedes aegypti preocupa cidades do Litoral Norte  

 

Caraguatatuba 

Jovem de 23 anos é morto a tiros em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Dupla de vôlei de praia de Caraguá sofre duas derrotas e fica fora das semifinais do 

Circuito Brasileiro de Vôlei em Saquarema(RJ)  

 

Caraguatatuba 

A história do morador de Caraguatatuba que há 7 anos alimenta urubus  

 

Caraguatatuba 

Carro de Chitãozinho e Xororó "pifa" na estrada de Caraguá.  

 

Caraguatatuba 

Homem é morto a facadas em Caraguá  

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Cobra caninana de 2 metros é captura em praça de Caraguatatuba 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Polícia Ambiental captura cobra caninana de dois metros em Caraguatatuba (SP) 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia obra de revitalização de ciclovia de 12km do centro à divisa 

com São Sebastião  

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba faz 89ª convocação de aprovados do concurso de 2018  

 

Caraguatatuba 

https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/homem-e-encontrado-morto-no-bairro-jaraguazinho-em-caraguatatuba-1.218367
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/infestacao-do-mosquito-aedes-aegypti.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/jovem-de-23-anos-e-morto-tiros-em.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/dupla-de-volei-de-praia-de-caragua.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/dupla-de-volei-de-praia-de-caragua.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/a-historia-do-morador-de-caraguatatuba.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/carro-de-chitanzinho-e-xororo-pifa-na.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/homem-e-morto-facadas-em-caragua.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2022-06-03/cobra-caninana-de-2-metros-e-captura-em-praca-de-caraguatatuba.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/policia-ambiental-captura-cobra-caninana-de-dois-metros-em-caraguatatuba-sp-1.387267
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-inicia-obra-de-revitalizac-o-de-ciclovia-de-12km-do-centro-a-divisa-com-s-o-sebasti-o-1.387271
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-inicia-obra-de-revitalizac-o-de-ciclovia-de-12km-do-centro-a-divisa-com-s-o-sebasti-o-1.387271
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/03/caraguatatuba-faz-89a-convocacao-de-aprovados-do-concurso-de-2018/


 

 
 

Quermesse, Missa Campal e Caminhada Penitencial são atrações da Festa de 

Santo Antônio no fim de semana  

 

Caraguatatuba 

Começa temporada de baleias no Litoral Norte  

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Processo seletivo para estagiários 

 

012 News 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba prorroga campanha de vacinação contra gripe e sarampo 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania participam 

de reunião junto a Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba tem vagas abertas para curso de Licenciamento 

Ambiental durante Semana do Meio Ambiente  

 

Caraguatatuba 

Audiências do PPA 2023-2025 e LDO 2023 da Câmara de Caraguatatuba iniciam 

na segunda-feira  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre processo seletivo para estagiários de 30 cursos  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia parceria com Apae para aulas de futsal e 

voleibol adaptado  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba adquire novos skates para iniciantes da modalidade  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia inscrições da 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua na 

segunda-feira (6).  

 

Caraguatatuba 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/03/quermesse-missa-campal-e-caminhada-penitencial-sao-atracoes-da-festa-de-santo-antonio-no-fim-de-semana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/03/quermesse-missa-campal-e-caminhada-penitencial-sao-atracoes-da-festa-de-santo-antonio-no-fim-de-semana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/03/comeca-temporada-de-baleias-no-litoral-norte/
https://www.caraguatv.com.br/2022/06/03/processo-seletivo-para-estagiarios/
https://www.012news.com.br/caraguatatuba-prorroga-campanha-de-vacinacao-contra-gripe-e-sarampo/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/representantes-da-secretaria-de-desenvolvimento-social-e-cidadania-participam-de-reuniao-junto-a-diretorias-regionais-de-assistencia-e-desenvolvimento-social
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/representantes-da-secretaria-de-desenvolvimento-social-e-cidadania-participam-de-reuniao-junto-a-diretorias-regionais-de-assistencia-e-desenvolvimento-social
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-tem-vagas-abertas-para-curso-de-licenciamento-ambiental-durante-semana-do-meio-ambiente
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-tem-vagas-abertas-para-curso-de-licenciamento-ambiental-durante-semana-do-meio-ambiente
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/audiencias-do-ppa-2023-2025-e-ldo-2023-da-camara-de-caraguatatuba-iniciam-na-segunda-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/audiencias-do-ppa-2023-2025-e-ldo-2023-da-camara-de-caraguatatuba-iniciam-na-segunda-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-processo-seletivo-para-estagiarios-de-30-cursos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-parceria-com-apae-para-aulas-de-futsal-e-voleibol-adaptado
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-parceria-com-apae-para-aulas-de-futsal-e-voleibol-adaptado
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-adquire-novos-skates-para-iniciantes-da-modalidade
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-inicia-inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-na-segunda-feira-6
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-inicia-inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-na-segunda-feira-6


 

 
 

Disputas da 3ª divisão e do Master 50 anos iniciam neste final de semana em 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Pela primeira vez, dupla de Caraguatatuba conquista vaga para fase principal do 

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia  

 

Caraguatatuba 

‘Bairro a Bairro’ recolhe 80 toneladas das vias públicas de Caraguatatuba e tem 

nova programação na próxima semana  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura chama mais bolsistas do PEAD para executar limpeza pública de 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba prorroga Campanha de Vacinação contra Gripe e Sarampo  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba faz 89ª convocação de aprovados do concurso de 

2018  

 

Caraguatatuba 

Começa temporada de baleias no Litoral Norte  

 

Caraguatatuba 

Quermesse, Missa Campal e Caminhada Penitencial são atrações da Festa de 

Santo Antônio no fim de semana  

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba agenda em quatro horas 200 animais para castração e 

encerra vagas de junho  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba investe em diversas atividades de educação ambiental  

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Disputas da 3ª divisão e do Master 50 anos iniciam neste final de semana em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/disputas-da-3a-divisao-e-do-master-50-anos-iniciam-neste-final-de-semana-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/disputas-da-3a-divisao-e-do-master-50-anos-iniciam-neste-final-de-semana-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/pela-primeira-vez-dupla-de-caraguatatuba-conquista-vaga-para-fase-principal-do-circuito-brasileiro-de-volei-de-praia
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/pela-primeira-vez-dupla-de-caraguatatuba-conquista-vaga-para-fase-principal-do-circuito-brasileiro-de-volei-de-praia
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/bairro-a-bairro-recolhe-80-toneladas-das-vias-publicas-de-caraguatatuba-e-tem-nova-programacao-na-proxima-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/bairro-a-bairro-recolhe-80-toneladas-das-vias-publicas-de-caraguatatuba-e-tem-nova-programacao-na-proxima-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-chama-mais-bolsistas-do-pead-para-executar-limpeza-publica-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-chama-mais-bolsistas-do-pead-para-executar-limpeza-publica-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-prorroga-campanha-de-vacinacao-contra-gripe-e-sarampo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-faz-89a-convocacao-de-aprovados-do-concurso-de-2018
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-faz-89a-convocacao-de-aprovados-do-concurso-de-2018
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/comeca-temporada-de-baleias-no-litoral-norte
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/quermesse-missa-campal-e-caminhada-penitencial-sao-atracoes-da-festa-de-santo-antonio-no-fim-de-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/quermesse-missa-campal-e-caminhada-penitencial-sao-atracoes-da-festa-de-santo-antonio-no-fim-de-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ccz-de-caraguatatuba-agenda-em-quatro-horas-200-animais-para-castracao-e-encerra-vagas-de-junho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ccz-de-caraguatatuba-agenda-em-quatro-horas-200-animais-para-castracao-e-encerra-vagas-de-junho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-investe-em-diversas-atividades-de-educacao-ambiental
https://falacaragua.com.br/2022/06/disputas-da-3a-divisao-e-do-master-50-anos-iniciam-neste-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/06/disputas-da-3a-divisao-e-do-master-50-anos-iniciam-neste-final-de-semana-em-caraguatatuba/


 

 
 

Prefeitura chama mais bolsistas do PEAD para executar limpeza pública de 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba faz 89ª convocação de aprovados do concurso de 

2018 

 

Caraguatatuba 

Começa temporada de baleias no Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Quermesse, Missa Campal e Caminhada Penitencial são atrações da Festa de 

Santo Antônio no fim de semana 

 

Caraguatatuba 

Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania participam 

de reunião junto a Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba investe em diversas atividades de educação ambiental 

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba agenda em quatro horas 200 animais para castração e 

encerra vagas de junho 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia inscrições da 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua na 

segunda-feira (6) 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado  

 

Caraguatatuba 

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

55  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba lança Mutirão do Emprego e Feira de Profissões para 

jovens do munícipio  

 

Caraguatatuba 

https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-chama-mais-bolsistas-do-pead-para-executar-limpeza-publica-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-chama-mais-bolsistas-do-pead-para-executar-limpeza-publica-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-faz-89a-convocacao-de-aprovados-do-concurso-de-2018/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-faz-89a-convocacao-de-aprovados-do-concurso-de-2018/
https://falacaragua.com.br/2022/06/comeca-temporada-de-baleias-no-litoral-norte/
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Caraguatatuba informa obra da ciclovia na Rodovia Rio-Santos (SP-55) 

 

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

Santos (SP-55) teve início nesta semana, 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 

continuou 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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Marina Week: Turismo de base comunitária de Caraguá ganha 

visibilidade 

 

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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Em Caraguá: Polícia Ambiental realiza captura e soltura de Serpente 

 

Policiais Militares da 3º Companhia Ambiental Terrestre do Estado de São Paulo, 

informaram que, durante a operação “Semana do Meio Ambiente”, realizada ontem 

(2), foram solicitados para capturar uma cobra que estava na praça Rui Barbosa no 

bairro Porto Novo, em Caraguatatuba. 

No local, os policiais ambientais localizaram uma serpente da espécie Caninana, de 

aproximadamente 2 metros de comprimento. Utilizando técnicas de manejo e 

contenção de animais silvestres, os policias conseguiram capturar o animal sem 

causar ferimentos. 

Em razão do réptil estar apto para soltura, os ambientais devolveram a serpente na 

natureza, em local seguro e longe de locais habitados. 
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“Gêmeas” de Caraguá ficam entre as 16 melhores do Vôlei de praia do 

Brasil 

 

As atletas Kawane Caldeira e Jane Cruz, de Caraguatatuba, participaram pela 

segunda vez do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia juntas, mas pela primeira vez 

foram para a fase principal do torneio. 

A 5ª Etapa do Circuito aconteceu nessa quinta (02) e sexta-feira (03), em 

Saquarema (RJ). No primeiro dia a dupla venceu a partida contra Talita (CE) e 

Tereza (DF), passaram o qualifying e garantiram lugar na fase final, ficando entre as 

16 melhores duplas do Brasil. 

No segundo dia as atletas se esforçaram, mas perderam dois jogos, contra as 

duplas Angela (DF) e Neide (AL), e Victoria (RS) e Sandressa (AL), respectivamente. 

Porém, nada apaga o brilho do feito conquistado pelas amigas e parceiras de 

esporte, sim, não são irmãs, mas são muito parecidas, por isso ficaram conhecidas 

como as gêmeas de Caraguá. 



 

 
 

Treinando juntas desde janeiro de 2022, agora elas se preparam para a próxima 

etapa, que acontecerá no dia 22 de junho, em Vila Velha (ES). 
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Caraguatatuba terá Festival de Dança e Exposição neste final de 

semana (4 e 5) 

 

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

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

partir das 17h, no sábado (4/6), e das 15h, no domingo (5/6). A entrada é gratuita 

e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro no dia do evento. 

Na ocasião, os grupos participantes serão avaliados por um júri de peso com 

especificações em várias áreas da dança. Participam por Caraguá os grupos: Balé 

Jovem, Escola de Bailados, Alunos das Oficinas Culturais da Fundacc – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba, Geração Futuro, Olho de Hórus e 

Manifestum Studio de Dança. 

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

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

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

2022’ e ‘Cild 2022’. 

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

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

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

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



 

 
 

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

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

cerâmica na cidade de Caraguatatuba. 

Serviço 

 5ª edição do Festival Caraguá em Danças 

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

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

Classificação Livre 

Local: Avenida Goiás, 187 – Indaiá 

Mais informações: (12) 3881-2623 

 Exposição: ‘Percurso’ – grupo Ubuntu 

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

Entrada Gratuita 

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

Mais informações: (12) 3883-9980  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/programacao-cultural-traz-festival-de-danca-exposicao-e-apresentacao-musical-gratuita/(12)%203881-2623
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/programacao-cultural-traz-festival-de-danca-exposicao-e-apresentacao-musical-gratuita/(12)%203883-9980
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Iniciam amanhã (6) as inscrições da 2º Etapa da Corrida de Rua de 

Caraguá 

 

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

inicia nesta segunda-feira (6) as inscrições da 2ª etapa do Circuito de Corrida de 

Rua de Caraguatatuba. Ao todo, são 600 vagas disponíveis para atletas. O evento 

será realizado no dia 25 de junho. 

Os interessados devem comparecer no Fundo Social de Solidariedade de 

Caraguatatuba até o dia 22 de junho. Para a inscrição, é necessário estar com um 

documento com foto e realizar a doação de um pacote de 500g de café em pó. 

Desta vez, a largada será as 17h30, em frente ao Kioske 36, no bairro Aruan 

(Avenida da Praia). O trajeto também será diferente em comparação com a 1ª 

etapa, com chegada no Complexo Turístico do Camaroeiro. 

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

chip e numeração, além de frutas e isotônicos entregues após a corrida. “A 2ª 

etapa terá um trajeto diferente, com objetivo de estimular e fazer com que novas 

pessoas participem da Corrida. Temos a expectativa e a vontade de promover 

outras etapas durante o ano para atingir o maior número possíveis de 

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

Serviço 

2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba 



 

 
 

Data: 25 de junho (sábado) 

Horário: 17h30 

Local: Praia do Indaiá, próximo a Pista de Bicicross 

Inscrições: Um pacote de 500g de café em pó 

Data: De 6 a 22 de junho 

Local: Fundo Social de Solidariedade 

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

Horário: 9h às 16h 
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Caraguá inclui kits de higiene nas cestas básicas do município 

 

Lei para incluir kits de higiene nas cestas básicas distribuídas pelo Município é 

sancionada 

Caraguatatuba agora conta com a lei número 2.615, de 31 de maio de 2022, de 

autoria da vereadora Vera Morais (PV), que autoriza o Poder Executivo a incluir kits 

de higiene nas cestas básicas distribuídas às famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 

A proposta, foi aprovada por unanimidade no plenário da Câmara Municipal e 

sancionada pelo prefeito municipal. 

Em sua justificativa ao projeto, a vereadora Vera Morais lembra que a maioria da 

população brasileira que se encontra em vulnerabilidade social não possui renda 

suficiente para a compra destes itens.  “Com o custo de vida aumentando cada vez 

mais, fica difícil incluir determinados produtos na compra mensal das famílias. 

Queremos com esta lei, garantir o acesso e a garantia à cuidados de higiene 

pessoal como forma, inclusive, de prevenção de doenças”, disse Vera Morais. 

Outras Leis 

A vereadora Vera Morais também é autora da Lei para a distribuição de 

absorventes higiênicos nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Com isso, 



 

 
 

Caraguatatuba é a primeira cidade da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte (RMVale) a instituir este programa na rede pública. 
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Com investimento de R$ 10,5 milhões, Caraguá inicia obra da ciclovia 

que vai do Centro à divisa com São Sebastião 

 

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

Santos (SP-55) teve início na última 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. 

Na 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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Prefeitura de Caraguatatuba abre processo seletivo para estagiários 

de 30 cursos 

 

As inscrições do Processo Seletivo para Criação de Cadastro de Reserva de 

Estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba podem ser realizadas até às 23h59 do 

dia 21 de junho (terça-feira), As oportunidades de estágio são para alunos de 30 

cursos de ensinos superior, técnico e médio (com formação de Guarda Mirim).  

Os interessados devem se inscrever pelo link: 

https://sistemaintal.com.br/credenciamento 

No nível superior, há chances para estudantes a partir do 1º semestre de 

Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 

Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 

Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Fisioterapia, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Empresarial, 

Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda, 

Redes de Computadores, Serviço Social e Sistemas de Informação e do 5º 

semestre de Educação Física (bacharelado); além dos cursos técnicos de 

Informática p/ Internet, Administração e Segurança do Trabalho. 

O processo seletivo também oferece oportunidades para os alunos do 1º e 2º anos 

de Ensino Médio, com formação no curso de Guarda Mirim. 

https://sistemaintal.com.br/credenciamento


 

 
 

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.212 (um salário mínimo) para estagiários de 

ensino superior e técnico, e de R$ 727,20 (60% do salário mínimo) para os alunos 

do ensino médio, com direito a vale-transporte, para ambos os cursos. A carga 

horária varia entre 25 e 30 horas/semanais, conforme o nível de escolaridade. 

Os inscritos farão uma prova classificatória com 30 questões objetivas de Língua 

Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, com peso de um ponto para cada 

resposta correta. São critérios para desempate entre os candidatos, a maior nota 

em Língua Portuguesa e a maior idade.  As informações do dia e o local de prova 

serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município. 

A seleção é para a formação de um cadastro de reserva de alunos dos cursos, que 

serão convocados para atuar nas secretarias municipais conforme a necessidade 

da administração pública. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir 

da publicação da classificação definitiva, no Diário Oficial, podendo a critério da 

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, ser renovado por 

mais um ano.  Mais informações pelo e-mail contato@institutotalentos.org.br, de 

segunda a sexta- feira, das 9h às 18h. 
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Campanha do Agasalho do Serramar Shopping será direcionada a 

instituições assistenciais de Caraguá 

 

Mais um ano, o Serramar Shopping desenvolve a "Campanha do Agasalho 2022" - 

que segue até 30 de junho - com a arrecadação voltada a entidades assistenciais 

da cidade. Os pontos de arrecadação estão localizados nas portarias do shopping. 

Doar um agasalho é uma forma de ajudar quem precisa e ainda fazer o bem para si 

mesmo. Essas peças quentinhas que estão no armário em boas condições e não 

são mais usadas podem ter um destino feliz e levar conforto para as pessoas que 

precisam nos momentos mais frios do inverno. Doe roupas, agasalhos e cobertores 

em bom estado.  

Neste ano, a Casa Beija Flor e o Instituto Pró Mais Vida são as instituições 

beneficiadas com a campanha que já aconteceu em anos anteriores. Glaucia 

Acciarito, gerente de marketing do Serramar, considera que iniciativas como esta, 

resultam numa cooperação mútua e reforça qualidades como empatia e 

generosidade. "Além disso, a ação promove a sustentabilidade, já que estamos 

dentro de um sistema que desperdiça. A doação aumenta o tempo de uso da 

roupa, evitando que ela vá para os lixões e polua o meio ambiente".  

Casa Beija Flor   

A Casa da Criança de Caraguatatuba foi assumida por pessoas da sociedade civil, 

criando a Casa Beija Flor que auxilia na reestruturação e reinserção de famílias no 

âmbito social, ampliando o autoconhecimento, discernimento, sociabilidade e 



 

 
 

melhoria na qualidade de vida da criança e do adolescente em situação de rua ou 

de risco pessoal e social. Atualmente, a Casa Beija Flor possui três núcleos onde 

são feitos os atendimento socioeducativos garantindo o direito à educação, à 

cultura, à saúde, ao lazer e a recreação, à profissionalização e à convivência 

familiar e comunitária.  

Instituto Pró Mais Vida   

O Instituto Pró Mais Vida - Recanto Santo Antônio, em Caraguatatuba, abriga 

idosos, com níveis diversos de dependência. No Recanto são tratados, como em 

todas as unidades, com a atenção, o carinho e os cuidados necessários. No mesmo 

espaço, também acontecem atividades que envolvem idosos da comunidade, 

oferecendo lazer e orientações para um envelhecimento saudável. 
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Condenado a prisão até 2029 por roubo, foragido é capturado pela 

Força Tática em Caraguá 

 

A Força Tática da Polícia Militar prendeu, na madrugada deste domingo (5/6), em 

Caraguatatuba, um procurado da justiça que utilizava documento falso. Os policiais 

interceptaram o veículo na rua Alta Tensão. Um celular Iphone também foi 

apreendido.  

Na abordagem, o foragido apresentou uma CNH de seu irmão. Novamente 

indagado, já que a foto não era da mesma pessoa, informou um segundo nome até, 

por fim, falar o seu nome verdadeiro. 

Ele foi algemado e levado para a delegacia, onde permaneceu à disposição da 

justiça. O homem é condenado pelo crime de roubo, devendo cumprir pena até 

2029. 
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Audiências do PPA e da LDO 2023 da Câmara de Caraguatatuba 

começam nesta segunda-feira 

 

A revisão do Plano Plurianual (PPA) de 2023 a 2025 e a elaboração da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba serão 

discutidas em duas audiências públicas nesta segunda-feira (6/6) e no dia 15 de 

junho (quarta-feira), às 17h, na Câmara de Caraguatatuba, no Centro. Técnicos da 

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento vão explicar as 

propostas. 

As audiências serão transmitidas pelo site www.camaracaragua.sp.gov.br e canal 

da Câmara de Caraguatatuba no YouTube.  

O PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo que ordena as ações de 

governo e tem a vigência de quatro anos, abrangendo o segundo ano de um 

mandato de prefeito até o primeiro ano do mandato seguinte. A LDO tem vigência 

de um ano e contém objetivos, metas para despesas de capital e outras relativas 

aos programas de caráter continuado (despesas correntes). 

O Plano Plurianual (2023-2025) de Caraguatatuba estima aplicar cerca de R$ 

2,662 bilhões (estimativa da Lei 2578/2021 – PPA 2022-2025) nos eixos 

temáticos Otimização da Gestão Pública, Desenvolvimento da Infraestrutura 

Urbana, Melhoria da Qualidade do Ensino para Formação do Cidadão, Valorização e 

Bem-Estar do Povo Caiçara; Acessibilidade e Turismo; Segurança e Proteção ao 

Cidadão; entre outros.  

http://www.camaracaragua.sp.gov.br/


 

 
 

Os interessados em participar presencialmente das audiências do Legislativo 

podem se cadastrar no link: https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia-ppa-

loa. A Prefeitura de Caraguatatuba realizou reuniões presenciais descentralizadas 

do PPA 2023-2025 e LDO 2023 nos dias 4, 5 e 6 de abril, nos bairros do 

Travessão, Massaguaçu e Indaiá, respectivamente, além de receber 

questionamentos e sugestões via internet entre os dias 4 e 11 de abril, no site 

oficial.    

As audiências atendem as exigências do Art. 165 da Constituição Federal, Artigo 48 

da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei 4.320/1964 

(Lei de Contabilidade Pública/Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal) e Lei Orgânica Municipal (Artigos 3º das 

disposições transitórias, 49 e 63). 

A Câmara Municipal fica Avenida Frei Pacífico Wagner, 830, no Centro. O 

atendimento ao público é segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.  Mais 

informações pelo telefone (12) 3897-2525. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia-ppa-loa
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia-ppa-loa
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Secretaria de Meio Ambiente promove curso de licenciamento 

ambiental em Caraguá 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, irá promover mais uma edição do curso de licenciamento 

ambiental durante a Semana do Meio Ambiente, nesta terça (7/6), das 15h às 

16h. A secretaria levará orientações sobre o licenciamento ambiental, como 

proceder com a documentação das empresas junto à prefeitura, quais autorizações 

devem ser emitidas pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e como 

realizar esta solicitação. 

Para participar, o interessado deve se inscrever por meio do link: 

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

até a próxima segunda-feira (6). De acordo com o palestrante e responsável pela 

Divisão de Licenciamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Angelo 

Mascarese Filho, além de esclarecer os procedimentos para emitir a licença, a ideia 

do curso é reforçar a consciência ambiental já que “as empresas contribuem 

significativamente para com o impacto no meio ambiente”. 

As vagas são limitadas a 15 pessoas e é importante que os interessados se 

inscrevam até o dia 6, na segunda-feira. As pessoas irão receber o certificado de 

participação. 

O licenciamento ambiental foi estabelecido pela Lei 6.938/81, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente e traz um conjunto de normas para a 

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


 

 
 

preservação ambiental. É um importante instrumento de gestão por meio do qual a 

Administração Pública controla empreendimentos e atividades efetivas, ou 

potencialmente poluidoras e que possam causar a degradação ambiental. 

Saiba mais: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-a-

empresa/licenciamento-ambiental/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-a-empresa/licenciamento-ambiental/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-a-empresa/licenciamento-ambiental/
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Cobra caninana de 2 metros é captura em praça de Caraguatatuba 

 

Uma cobra da espécie caninana foi capturada na tarde desta quinta-feira (2/6) na 

Praça Rui Barbosa, localizada no bairro Porto Novo, região sul de Caraguatatuba. 

A ação foi realizada por policiais militares da 3ª Companhia de Polícia Militar 

Ambiental Terrestre durante a operação ‘Semana do Meio Ambiente’, após serem 

acionados por populares. 

A serpente tinha aproximadamente dois metros de comprimento e foram usadas 

técnicas de manejo e contenção de animais silvestres para a captura da cobra sem 

causar ferimentos. 

Como o réptil estava apto para soltura, ele foi levado para um local seguro longe de 

áreas habitadas. 
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Caraguá aprova lei antidrogas e bebidas alcoólicas para menores 

 

A Câmara Municipal de Caraguatatuba aprovou o projeto de lei 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. A lei, de autoria do 

vereador Cristian Bota, foi sancionada pelo prefeito Aguilar Junior na quarta-feira 

(1º). 

O objetivo principal é alertar aos jovens, pais, organizadores, entre outros, os danos 

que o consumo destas substâncias causa a saúde da população. Caraguatatuba 

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 foi amplamente discutido com diversas entidades. 

“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. 

 

 

 

 

 

 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/
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Prefeitura abre processo seletivo para estagiários de 30 cursos 

 

As inscrições do processo seletivo para estágiários estão abertas na Prefeitura de 

Caraguatatuba. Os interessados têm até dia 21 de junho para se cadastrar pelo 

link. As oportunidades são para alunos de 30 cursos de ensinos superior, técnico e 

médio (com formação de Guarda Mirim). 

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.212 (um salário mínimo) para estudantes de 

ensino superior e técnico, e de R$ 727,20 (60% do salário mínimo) para os alunos 

do ensino médio, com direito a vale-transporte, para ambos os cursos. A carga 

horária varia entre 25 e 30 horas/semanais, conforme o nível de escolaridade. 

No nível superior, há chances para estudantes a partir do 1º semestre de 

administração, agronomia, análise e desenvolvimento de sistemas, arquitetura e 

urbanismo, ciência da computação, ciências biológicas, ciências contábeis, direito, 

engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia de 

produção, engenharia de software, fisioterapia, gestão da tecnologia da 

informação, gestão de recursos humanos, gestão empresarial, jornalismo, nutrição, 

pedagogia, processos gerenciais, publicidade e propaganda, redes de 

computadores, serviço social e sistemas de informação e do 5º semestre de 

educação física (bacharelado); além dos cursos técnicos de informática para 

internet, administração e segurança do trabalho. 

https://sistemaintal.com.br/credenciamento


 

 
 

O processo seletivo também oferece oportunidades para os alunos do 1º e 2º anos 

de Ensino Médio, com formação no curso de Guarda Mirim. 

Os inscritos farão uma prova classificatória com 30 questões objetivas de Língua 

Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, com peso de um ponto para cada 

resposta correta. São critérios para desempate entre os candidatos, a maior nota 

em Língua Portuguesa e a maior idade. As informações do dia e o local de prova 

serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município. 

A seleção é para a formação de um cadastro de reserva de alunos dos cursos, que 

serão convocados para atuar nas secretarias municipais conforme a necessidade 

da administração pública. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir 

da publicação da classificação definitiva, podendo a critério da Prefeitura, ser 

renovado por mais um ano. 

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail contato@institutotalentos.org.br, 

de segunda a sexta- feira, das 9h às 18h. 
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Homem de 33 anos é encontrado morto no Jaraguazinho em 

Caraguatatuba 

Polícia Civil investiga assassinatos. Ninguém foi preso. 

Um homem de 33 anos foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (2) no 

bairro Jaraguazinho em Caraguatatuba (SP). Ninguém foi preso.  

O crime aconteceu por volta das 18h15. Policiais que estavam próximo à Travessa 

Cesar Augusto de Camargo chegaram a ouvir disparos, mas não localizaram os 

autores.  

No local do crime, os policiais encontraram o homem morto na lavanderia de uma 

casa. A vítima foi atingida por um tiro no braço esquerdo e tinha ferimentos na 

cabeça, provavelmente causado por uma queda.  

O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga o caso.  
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Serpente de dois metros é encontrada em praça de Caraguatatuba 

Cobra da espécie Caninana foi capturada pela Polícia Militar e solta na natureza. 

 

Uma serpente de aproximadamente dois metros foi encontrada nesta quinta-feira 

(2) na Praça Rui Barbosa, no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba (SP).  

A cobra é da espécie Caninana, encontrada principalmente na América do Sul e na 

América Central e geralmente tem um comportamento calmo. Os agentes 

conseguiram capturar o animal sem causar ferimentos.  

Segundo a Polícia Ambiental, a cobra estava bem e apta para ser solta na natureza. 

O animal foi deixado em um local seguro e afastado de bairros residenciais.  
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Prefeitura e ACE preparam parceria para impulsionar Economia 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba e a ACE – Associação Comercial e Empresarial de 

Caraguatatuba estão iniciando uma parceria de infinitas proporções para o 

impulsionar a Economia e colocar o Turismo realmente como mola propulsora na 

geração de renda e empregos. Uma reunião entre o Prefeito Aguilar Júnior e o 

Presidente da ACE Yuri Belatto foi o start para uma grande parceria. 

No início do mês passado o Presidente da ACE Yuri Belatto e o Prefeito Municipal 

Aguilar Júnior se reuniram para dar início a um trabalho conjunto em prol dos 

Comerciantes, de mais Empregos, da cidade como um todo e pela conscientização 

de que o Turismo é a mola mestra da Economia para o desenvolvimento do 

município. 

Até a realização da reunião no início de Abril entre a Prefeitura e a ACE o Turismo 

não tinha a devida consideração e caminhava por rumos paralelos que nunca se 

encontravam e não surtiam o devido efeito e resultado. Se por um lado o Executivo 

realizava eventos sem a devida preparação, os Comerciantes locais apoiavam 

eventos que não traziam o resultado esperado, ou seja, havia muita movimentação 

e pouca estratégia, que não trazia os devidos dividendos para a cidade. 

Na reunião o caminho escolhido será o de incentivar a Baixa Temporada, quando a 

cidade apresenta clima e temperatura favoráveis a vinda de Turistas durante toda a 

semana e pelos seis meses que correspondem este período, que vai de Abril a 

Setembro, excetuando-se os Feriados Estaduais e Nacionais. 

No encontro haverá incentivo para ações e eventos, na proporção de dois eventos 

esportivos e dois culturais mensalmente, o que irá certamente irá repercutir no 



 

 
 

setor hoteleiro, de gastronomia e no comércio em geral, seja na geração de renda 

como de empregos diretos e indiretos, igualando-se a cidades Brasileiras e no 

Exterior. 

Para o Presidente Yuri Belatto esta parceria tem tudo para dar certo. “A Prefeitura 

falou conosco numa conversa inicial colocando-se a disposição para apoiar o 

Comércio local. Nesta ocasião aproveitei para pedir mais transparência e 

divulgação da Comunicação Oficial e da Secretaria de Turismo – SETUR – para com 

a Comtur – Comissão Municipal de Turismo – quando esperamos ser atendidos e 

vislumbramos o interesse da Prefeitura em ajudar”, disse. 

Belatto falou também a reportagem do Contra & Verso sobre o problema dos Sem 

Teto, aproveitando para pedir a população que denuncie as autoridades 

municipais, ao invés de dar esmola. O Presidente da ACE finalizou enaltecendo a 

parceria na realização de cursos a distância com a Faculdade do Estado de São 

Paulo – FAC – que irão desenvolver, aprimorar e profissionalizar a categoria. 
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Caraguatatuba inicia a revitalização de seus 12 km de ciclovia a beira 

da Rio-Santos 

Com investimento superior a R$ 10 milhões, a prefeitura informa que as obras 

devem ser finalizadas até o final deste ano 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba deu início, na última quarta-feira (1), por meio da 

Seop (Secretaria de Obras Públicas), a primeira etapa das reformas e revitalizações 

da ciclovia na rodovia Rio-Santos (SP-55). O investimento total nas obras giram em 

torno de R$ 10,5 milhões. 

A prefeitura promete "modernizar" e "arborizar" os 12 quilômetros de extensão da 

ciclovia, referente ao pé da Serra do Mar até a divisa com o município de São 

Sebastião. A expectativa é de que a obra seja entregue até o final deste ano. 

A princípio, a empresa Solovia Engenharia realizou o serviço de limpeza no trecho 

que compreende o trevo de entrada do município. Na quinta-feira (2), as equipes 

prosseguiram nas ações de limpeza com o uso de uma retroescavadeira. 

A ideia inicial é de que, dentro das próximas semanas, já seja iniciada a 

manutenção, o recapeamento e nivelamento da via para que o trecho possa ser 

repavimentado. 

Leandro Borella, secretário da pasta responsável, afirma que o intuito das obras é 

de trazer melhorias na infraestrutura do município e na qualidade de vida dos 



 

 
 

moradores que andam de bicicleta 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", 

pontuou. 

Segundo a municipalidade, o custo total das obras deve girar em torno de R$ 10,5 

milhões, incluindo os serviços de drenagem, instalação de sinalizações, pinturas e 

todo o processo de revitalização necessário. 
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Campanha de vacinação contra a H1N1 termina hoje em Caraguá; 

apenas 55% do público-alvo se imunizou 

Cerca de 20 mil faltosos foram contabilizados, o que preocupa a Saúde. Nenhum 

grupo prioritário bateu a meta estipulada pela pasta responsável 

 

A Sesau (Secretaria de Saúde) de Caraguatatuba informa que a campanha de 

vacinação contra a H1N1, causadora da gripe, termina nesta sexta-feira (3). Até o 

momento, apenas 55% do público-alvo se imunizou, o que indica o número de mais 

de 20 mil faltosos. 

Gustavo Boher, secretário da pasta, demonstrou preocupação com a taxa de 

adesão populacional à vacina, principalmente pensando na 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", comentou. 

A meta estipulada pela Sesau aos grupos prioritários era de cerca de 90% de 

adesão. Nenhum deles obteve tal taxa. 

Entre os idosos, a adesão foi de 71%; profissionais da saúde, 59%; crianças, 36%; 

gestantes, 21%; puérperas, 18%; professores, 29%; pessoas com deficiência, 

1,56% e com comorbidades, 62%. 



 

 
 

A população privada de liberdade, adolescentes em medida socioeducativa, 

funcionários do sistema prisional, forças de segurança, caminhoneiros e 

profissionais do transporte coletivo também podem se vacinar. 

A imunização ocorre em todas as UBS's (Unidades Básicas de Saúde), exceto da do 

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

documento com foto e a Carteira de Vacinação. 

Confira o endereço de todas as UBS's de Caraguá clicando no link a seguir: 

https://tinyurl.com/mrxe47b2. 

Crianças 

Além da vacina contra a gripe, as crianças também devem receber o imunizante 

contra o sarampo. De acordo com a Sesau, não há necessidade de cumprir um 

intervalo para a aplicação dos imunizantes, ou seja, as vacinas podem ser 

recebidas no mesmo dia. 

Contra o sarampo, apenas 34,17% das crianças de seis meses a cinco anos de 

idades estão imunizadas. A campanha contra a doença também acaba hoje (3). 
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Clipping de Notícias: 03/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: O Vale 

 

Com 34% de adesão infantil, fim da campanha de vacinação contra o 

sarampo preocupa Saúde de Caraguá 

Dentre profissionais da saúde, a adesão da imunização completa é menor que 

3,5% 

 

Se encerra hoje (3) a campanha de vacinação contra o sarampo em 

Caraguatatuba. De acordo com a Sesau (Secretaria de Saúde), baseado em dados 

coletados no dia 2, apenas 34,17% do público-alvo se imunizou contra a doença. 

No total, a campanha tinha como meta a vacinação de até 8.096 crianças de seis 

meses até cinco anos de idade. O objetivo da Sesau era, pelo menos, conseguir 

90% de adesão. 

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

complicações e o número de óbitos pela doença", ressaltou a pasta, em nota. A 

vacina ofertada pelo Sus contra o sarampo também é eficaz contra a caxumba e a 

rubéola. 

A imunização ocorre em todas as UBS's (Unidades Básicas de Saúde), exceto da do 

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

documento com foto e a Carteira de Vacinação. 



 

 
 

Confira o endereço de todas as UBS's de Caraguá clicando no link a seguir: 

https://tinyurl.com/mrxe47b2. 

Sarampo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

idade. 

Profissionais da saúde 

Durante a campanha, profissionais da saúde também tiveram a oportunidade de se 

vacinar com as duas doses da vacina. Até o dia 25 de maio, quando o dado foi 

divulgado pela última vez, apenas 3,10% dos profissionais haviam se imunizado. 
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Homem é encontrado morto no bairro Jaraguazinho, em 

Caraguatatuba 

Corpo da vítima apresentava marca de tiro no braço esquerdo e lesões na cabeça 

 

O corpo de um homem de 33 anos foi encontrado morto, na noite da última quinta-

feira (2), na lavanderia de uma casa do Jaraguazinho, bairro de Caraguatatuba. 

Vítima tinha um ferimento causado por uma arma de fogo no braço esquerdo e 

lesões na cabeça, provenientes de uma possível queda. 

Segundo informações preliminares, o crime ocorreu por volta das 18h, quando 

moradores ouviram disparos sendo realizados próximos à travessa Cesar Augusto 

de Camargo. 

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

Militar), mas ninguém foi preso. 

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município, que investiga o 

caso. Matéria em atualização. 
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Infestação do mosquito Aedes aegypti preocupa cidades do Litoral 

Norte 

 

A dengue vem preocupando as cidades do Litoral Norte. Nos primeiros cinco meses 

do ano já são 1.332 casos confirmados e três mortes pela doença na região. 

Praticamente, em todas as cidades, o índice de avaliação de densidade 

larvária(ADL), tem superado os índices recomendados pelo Ministério da Saúde. A 

população precisa cooperar com as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da doença, colocadas em prática pelas prefeitura. 

A cidade de São Sebastião lidera o número de casos, são 821 confirmados, 50 em 

investigação e uma morte desde o início do ano, a vítima foi um homem de 64 

anos. A Avaliação de Densidade Larvária (ADL) apontou que o Índice de Infestação 

Predial do município de 4,3%, no mês de abril. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) o ideal é de que a densidade não ultrapasse 1%. 

Em Ilhabela,  são 317 casos confirmados até o dia 31 de maio. Ao longo do ano 

passado foram 940 casos positivo de dengue. Existem 3 casos em investigação. A 

ilha lidera o número de mortes por dengue na região em 2022, com duas mortes. A 

prefeitura criou uma brigada para intensificar o combate ao mosquito transmissor 

da doença na ilha.  O resultado da Avaliação de Densidade Larvária (ADL), em abril, 

apontou um índice de infestação predial de 2,7%, número bem inferior ao obtido na 

avaliação de janeiro, que foi de 6,9%. 

Em Caraguatatuba, a maior cidade da região, são 113 casos. Ao longo de todo o 

ano passado foram registrados 72 casos positivos de dengue. A situação 

preocupa:  o resultado da última Avaliação de Densidade Larvária (ADL), realizada 

em abril,  apontou índice de infecção de 4%, considerado inédito na cidade. Nos 



 

 
 

bairros da região sul, a mais populosa da cidade, o índice atingiu 8,4% deixando a o 

município em situação de risco para epidemia. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, prepara um Dia D 

de Combate a Dengue, com um super mutirão, com visita a 20 mil casas. decidiu 

adiar o mutirão do Dia D de Combate a Dengue. 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. 

Em Ubatuba, são 100 casos confirmados, 18 deles importados, e 146 em 

investigação. A cidade registrou ainda dois casos de chikungunya. Ao longo de todo 

o ano passado foram contabilizados 424 casos confirmados de dengue. Em abril, 

o setor de Endemias da Secretaria de Saúde de Ubatuba concluiu uma nova 

Avaliação de Densidade Larvária (ADL) do município que apontou taxa de 3,3% de 

infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika e chikungunya. 

População 

As prefeituras orientam a população para que os moradores colaborem no combate 

a dengue. Os procedimento são simples, mas devem ser executados, se possível, 

diariamente: 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. 
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Jovem de 23 anos é morto a tiros em Caraguatatuba 

 

Um jovem, de 23 anos, foi encontrado morto no início da noite de ontem, quinta-

feira (2), no bairro do Jaraguazinho, em Caraguatatuba. Ele foi morto a tiros e a 

polícia civil investiga o caso. 

Segundo o boletim de ocorrência registrado na delegacia de polícia, a polícia militar 

teria sido acionada por volta das 18 horas de ontem por moradores do bairro após 

terem ouvido barulho de tiros na na Rua Sebastião Moreira César.  

O SAMU foi acionado, mas o jovem que teria sido baleado dentro de uma casa, já 

estava morto. A equipe da Polícia Científica também esteve no local. O corpo do 

jovem foi encaminhado até o IML (Instituto Médico Legal) da cidade para exames 

periciais.  

A PM prendeu um suspeito nas proximidades do local onde o jovem foi morto, mas 

ele alegou que não teve nenhum envolvimento com o crime, que estava no local 

para se encontrar com uma mulher.  

Nas proximidades da casa, a PM encontrou uma sacola contendo, 34 porções de 

maconha, 43 eppendorfs de cocaína, 93 porções a vácuo de cocaína e também um 

celular provavelmente da vítima de disparo de arma de fogo.  



 

 
 

Na delegacia, o caso foi registrado como homicídio. A Polícia Civil investiga a morte 

do jovem, cuja identidade não foi divulgada. Suspeita-se que o jovem tenha sido 

morto por envolvimento como tráfico de drogas. 
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Dupla de vôlei de praia de Caraguá sofre duas derrotas e fica fora das 

semifinais do Circuito Brasileiro de Vôlei em Saquarema (RJ) 

 

A dupla caraguatatubense de vôlei de praia, Kawane e Jane Cruz, acabou sofrendo 

duas derrotas na fase de grupos da 5ª etapa do Circuito Brasileiro que está sendo 

disputada em Saquarema, no Rio de Janeiro, até domingo, dia 5. Nesta sexta-feira, 

estão sendo disputadas a fase de grupos e as oitavas de final. As disputas por 

medalhas serão no domingo. 

A dupla caraguatatubense, que conseguiu pela primeira vez entrar na disputa da 

chave principal de uma etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, quando 

venceu ontem, quinta-feira(2), pelo qualifying, 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, não foi bem nesta sexta(3), pela fase de grupos. Jane Cruz e Kawane 

sofreram duas derrotas na competição. 

A primeira derrota, às 9h40, na quadra 1, na Praia de Itaúna, pela fase de grupos, 

foi para a dupla formada pelas atletas Ângela, do Distrito Federal e Neide, de 

Alagoas, por dois sets a zero, parciais, 21 x17 e 21 x 13.  

Na partida disputadas às 13 horas, sofreram nova derrota, desta vez, para a dupla 

formada pelas atletas Vitória(RS) e Sandressa (AL), também, por dois sets a zero, 

parciais de 21 x 19 e 21 x 14. 

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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A história do morador de Caraguatatuba que há 7 anos alimenta 

urubus 

 

Davi Santos, morador de Caraguatatuba, de 62 anos e que vive da reciclagem, há 

sete anos se dedica a alimentar urubus. Ele diz que se sente feliz e realizado em 

poder dar comida as aves. Davi, “o palmeirense”, como ele é conhecido, é uma 

pessoa lúcida, muito esclarecida, não consome bebidas alcóolicas e se diz “um 

defensor dos animais”. 

Com sua bicicleta e, quase sempre, trajando uma camisa do Palmeiras, seu time de 

coração, percorre diariamente as ruas centrais da cidade, recolhendo nas lixeiras e 

caçambas, produtos que possa vender nos ferros velhos e às cooperativas de 

reciclagem. Vive disso. 

As carnes recolhidas nas lixeiras são destinadas aos seus animais de estimação. É 

tutor de três cães de raças indeterminadas: a Maria, o Fofão e o Chiquinho, 

companheiros inseparáveis. 

Os restos de peixe, de atum e salmão e aos urubus que alimenta diariamente. Ele 

recolhe, diariamente, cerca de 50 quilos, de restos de peixe, salmão e atum, nas 

lixeiras de restaurantes especializados em comida japonesa e asiática e peixarias. 

Coloca tudo em sacos plásticos e vai alimentar os urubus. 



 

 
 

“Tem muita comida (destinada aos animais) boa dispensada nas lixeiras. Meus 

animais se alimentam de carnes dispensadas pelos restaurantes mais badalados 

da cidade”, contou 

Davi disse que saí às ruas, diariamente, ainda pela madrugada, para vistoriar as 

lixeiras e caçambas, antes da passagem dos caminhões que fazem a coleta do lixo. 

Também, percorre restaurantes e peixarias, com uma missão especial, alimentar 

urubus. 

Os restos de atum, salmão e peixes são depositados nas cabeceiras das pontes 

dos rios Santo Antônio e Rio do Ouro, próximo a região central da cidade.  Faz isso, 

há sete anos. 

Por que faz isso? “Vejo urubu passando fome, ninguém nota isso. O ser humano só 

enxerga o que quer ver. Isso me faz feliz. Ajudando os animais me sinto agregado e 

cumprindo uma missão aqui na terra”, respondeu. 

Davi conta que quando os urubus estão voando alto, estão com o estomago cheio, 

sem fome. E, que, quando voam baixo ou pousados em árvores e postes, é sinal de 

que as aves estão em busca de comida. 

Ele é muito conhecido e querido na cidade. Vive sozinho no bairro da Caputera, 

próximo ao centro. Tem um filho de 26 anos, que mora em São Bernardo do Campo 

(SP), mas que não vê há muitos anos. Anda sempre sozinho, mas acompanhado 

por seus três cachorros. 

É palmeirense roxo. Só anda trajando camisa do seu time de coração. “Brasileiro 

muda de religião, mas não muda de time. Sua verdadeira religião é o seu time de 

coração”, argumenta. 

Urubu 

No Brasil, o urubu-de-cabeça-preta é a espécie mais conhecida, justamente por ser 

a mais urbana. É facilmente observado planando no céu das cidades, pousando no 

alto dos prédios ou vasculhando lixões, à procura de material orgânico. Às vezes, 

podem ser observados junto com os carcarás (Caracara plancus), permitindo que 

eles limpem a sua plumagem e dividindo carcaças. 

Os urubus desempenham um papel muito importante em relação à limpeza das 

florestas, já que boa parte da sua dieta está baseada na alimentação da carcaça 

de animais mortos e outros materiais orgânicos em estados de decomposição. 

Urubus não têm habilidade para caçar, por isso, se alimentam de restos de comida. 

Os urubus não possuem garras tão adaptadas para capturar presas e o seu bico 

geralmente não é muito apropriado para rasgar carnes frescas. Em compensação, 

possuem visão e olfato muito desenvolvidos, conseguindo enxergar e cheirar 

carcaças a grandes distâncias. 



 

 
 

Uma das habilidades mais incríveis dos urubus é conseguir se alimentar de carne 

em decomposição, cheia de bactérias. Isso ocorre por conta das adaptações no seu 

sistema digestório: o valor do pH do suco gástrico dos urubus é 10 vezes mais 

ácido do que o dos seres humanos! Quando o alimento cai no estômago do urubu, 

seu suco gástrico neutraliza boa parte das bactérias e toxinas que estavam 

presentes no alimento, e se alguma conseguir passar por essa defesa 

extremamente ácida, o sistema imunológico do urubu entra em ação, deixando-o 

imune à doenças que afetam boa parte dos outros animais. 

Nenhuma das quatro espécies existente no país está ameaçada de extinção. 

No primeiro sábado de setembro, comemora-se o Dia Internacional de 

Conscientização sobre os Urubus. A data foi escolhida com o objetivo de sensibilizar 

sobre a importância que os urubus têm para o ambiente e para os humanos, além 

de chamar atenção para as ameaças que esses animais estão passando (como o 

desmatamento e a urbanização). * com informação do Parques das Aves. 
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Carro de Chitãozinho e Xororó "pifa" na estrada de Caraguá. 

 

Esse fato ocorreu no fim da década de 70, quando a dupla ainda era pouco 

conhecida e usava um fusca para fazer suas apresentações em circos da capital, 

interior e litoral. 

Na ocasião, o fusca pifou na chegada a Caraguatatuba, no dia em que a dupla iria 

se apresentar em um circo instalado na praia da cidade.  

A história foi contada pela dupla ao jornalista Pedro Bial durante o especial de 50 

anos exibido pela TV Globo na última quarta (1º). O especial ainda pode ser 

assistido no Globoplay.  

Lembro bem desta história, que sempre me era contada pelo inesquecível 

radialista caraguatatubense Nerli Amaral, que entre os anos 70 e 80 era o 

"assessor" de todos os artistas que vinham até a cidade se apresentar em circos ou 

no Cine Caiçara.  

Nerli Amaral comandava, na radio Oceânica, um programa sertanejo dos mais 

ouvidos em da a região. Esse episódio envolvendo a dupla, era sempre recordado 

pelo radialista, que em algumas vezes, chegou até a  "dar carona" em sua bicicleta" 

para artistas que depois viraram ídolos nacionais. 

O radialista era muito amigo dos avós de Chitãozinho e Xororó, dona Santa e 

Tenente Torres, que viveram durante muitos anos no bairro do Ipiranga, região 

central de Caraguá.  

“Quantas vezes não ajudei a empurrar o fusquinha, que a dupla tinha, quando eles 

se apresentavam na região. Tem cantor que levei na garupa da bicicleta para se 

apresentar no circo”, contou ele em sua última entrevista concedida ao blog em 



 

 
 

outubro de 2017. Nerli faleceu em dezembro de 2018, aos 75 anos, vítima de 

câncer. 

Os cantores populares ou sertanejos usavam o programa para a divulgação de suas 

apresentações na região, entre eles, Paulo Sérgio, Chitãozinho e Xororó e Tonico e 

Tinoco. 

Como radialista, Nerli comandou três programas de muito sucesso: Alvorada 

Sertaneja, das 5 às 8 horas; Tarde Sertaneja, das 17 às 19 horas; e, aos domingo, 

Alô Bom Dia, das 5 às 12 horas. Liderou a audiência na emissora durante mais de 

30 anos. Deixou a carreira em 2012 e faleceu, praticamente esquecido pelas 

autoridades locais, em 2018. Pouca gente, sabia, que ele era avô do badalado MC 

Guimê, que. também, pouca atenção deu ao avô ainda em vida.    

Fusca 

A história foi lembrada por Chitãozinho, contando para Pedro Bial, das dificuldades 

que enfrentaram na carreira. Xororó aprofundou o assunto lembrando, que na 

descida da serra entre São José dos Campos e Caraguá, o fusca sofreu uma pane 

elétrica.  

Os dois estavam sem grana, iriam receber somente após a apresentação, 

agendada para aquela noite. Para fazer o conserto, Xororó teve que dar seu relógio 

ao mecânico como garantia. Acontece, que a bilheteria do circo foi fraca e Xororó 

não teve como "resgatar" o relógio.  

Especial  

O especial foi exibido na quarta (2) em homenagem aos 50 anos de carreira da 

dupla Chitãozinho e Xororó.   

A direção artística é de Monica Almeida e a direção-geral de Gian Carlo Bellotti,. O 

programa contou com a produção da equipe do programa "Conversa com Bial", que 

também realizou uma entrevista com a dupla. 

Para compor o musical os cantores retornaram onde tudo começou, no palco de 

um circo na cidade de Indaiatuba. Lá gravaram as principais musicas do especial, 

hits que conquistaram milhões de fás como "Galopeira", "Sinônimos" e 

"Evidências".  

A ideia da apresentação foi lembrar junto aos fãs os ciclos desde o início da 

carreira da dupla, quando se apresentavam em circos. Além de detalhes da 

trajetória e histórias inéditas, o especial conta com materiais arquivados que foram 

feitos ao longo das décadas.  

A direção artística é de Monica Almeida e a direção-geral ficou a cargo de Gian 

Carlo Bellotti, e o programa contou com a produção da equipe do programa 

"Conversa com Bial", que também realizou uma entrevista com a dupla. 
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Homem é morto a facadas em Caraguá 

 

Mais uma morte violenta foi registrada em Caraguatatuba. Na noite de ontem, 

domingo(5), um homem de cerca de 40 anos foi encontrado morto no bairro do 

Jaraguá, na região sul da cidade.  

Segundo informações, ele teria sido morto a golpes de faca no tórax, pescoço e 

costas. Seu corpo foi encontrado na avenida José da Costa Pinheiro, uma das 

principais do bairro.  

A vítima não portava documentos. A pericia esteve no local e o corpo foi 

encaminhado para o IML(Instituto Médico Legal) da cidade. A polícia civil investiga 

a morte.  

Na noite da última quinta-feira(2), um homem foi encontrado morto a tiros no bairro 

do Jaraguazinho.  O caso está sendo investigado. Por enquanto, ninguém teria sido 

preso.  

Caraguatatuba, entre janeiro e abril, registrou 12 dos 26 homicídios ocorridos na 

região. Ubatuba teve 10 mortes no período, São Sebastião, três e Ilhabela, uma 

morte. 
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Cobra caninana de 2 metros é captura em praça de Caraguatatuba 

Uma cobra da espécie caninana foi capturada na tarde desta quinta-feira (2/6) na 

Praça Rui Barbosa, localizada no bairro Porto Novo, região sul de Caraguatatuba 

 

Uma cobra da espécie caninana foi capturada na tarde desta quinta-feira (2/6) na 

Praça Rui Barbosa, localizada no bairro Porto Novo, região sul de Caraguatatuba. 

A ação foi realizada por policiais militares da 3ª Companhia de Polícia Militar 

Ambiental Terrestre durante a operação ‘Semana do Meio Ambiente’, após serem 

acionados por populares. 

A serpente tinha aproximadamente dois metros de comprimento e foram usadas 

técnicas de manejo e contenção de animais silvestres para a captura da cobra sem 

causar ferimentos. 

Como o réptil estava apto para soltura, ele foi levado para um local seguro longe de 

áreas habitadas. 
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Polícia Ambiental captura cobra caninana de dois metros em 

Caraguatatuba (SP) 

Animal foi encontrado em uma praça, no bairro Porto Novo, nesta quinta-feira (2) 

 

A Polícia Ambiental de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, capturou uma 

cobra caninana de cerca de dois metros na praça Rui Barbosa, no bairro Porto 

Novo, na tarde de quinta-feira (2). 

Encontrada principalmente na América do Sul e na América Central, a caninana 

pode atingir quase 2,5 metros de comprimento e ser facilmente reconhecida por 

seu padrão de cores amarelas e pretas. 

Com olhos grandes e negros, a cobra possui hábito diurno, ou seja, visita árvores e 

trilhas durante o dia quando procura caçar suas presas tanto no chão quando nas 

copas podendo se alimentar de ovos, aves, pequenos roedores e morcegos (saiba 

mais sobre a espécie abaixo).  

Os policiais conseguiram resgatar o animal sem causar ferimentos e soltá-lo em um 

local seguro e afastado de bairros residenciais. 

Segundo a Polícia Ambiental, a cobra estava bem e apta para ser solta na natureza. 

Cobra Caninana 

Cobras fazem parte da história e do imaginário humano. Estão ligadas a lendas e 

remetem aos possíveis perigos que possivelmente podemos encontrar na natureza. 

Suas presas e veneno, além de provocarem medo a muitas pessoas, também 

podem carregar desinformação sobre os seus verdadeiros riscos, o que pode 



 

 
 

causar a morte destes animais tão importantes para a cadeia alimentar de um 

determinado ambiente. 

Apesar de gerar medo e apreensão, a cobra caninana não possui veneno. Ela utiliza 

a tática da constrição ou estrangulamento para aprisionar suas presas e se 

alimentar. Quando pressiona os animais que encontra, ela os engole rapidamente, 

muitas vezes quando estes ainda estão vivos. 

Embora o nome ‘cobra caninana’ seja utilizado pela linguagem informal para 

denominar pessoas falsas e sem caráter, o animal, quando ameaçado, não 

engana. 
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Caraguatatuba inicia obra de revitalização de ciclovia de 12km do 

centro à divisa com São Sebastião 

Primeira etapa da obra teve início na quarta-feira (1º). Investimento é de R$ 10,5 

milhões 

 
Começou na quarta-feira (1º) a primeira etapa da obra de reforma e revitalização 

da ciclovia na rodovia Rio-Santos (SP-55), do centro de Caraguatatuba até a divisa 

com São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. 

De acordo com a prefeitura de Caraguatatuba, a empresa contratada começou o 

serviço de limpeza no trecho que compreende o trevo de entrada da cidade. 

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

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

remoção de resíduos e entulhos. A proposta é que nas próximas semanas 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  inclui 

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

relacionados à 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”, disse Borella.  

A previsão é que a ciclovia revitalizada seja entregue até o final deste ano. 
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Caraguatatuba faz 89ª convocação de aprovados do concurso de 2018 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba chamou mais 10 aprovados do Concurso Público 

01/2018 para entregar a documentação e iniciar os trâmites da investidura no 

cargo nas próximas segunda, terça e quarta-feira (6 e 7 e 8/6), das 9h às 16h30, 

no Departamento de RH da Secretaria da Administração (Secad), no Centro. A 89ª 

convocação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital 808) da 

última sexta-feira (3).  

Foram chamadas duas agentes administrativas (243ª e 244ª colocadas), uma 

agente de zoonoses (2ª colocada), cinco professoras de ensino fundamental (PEB I 

– Ensino Fundamental/ 126ª, 127ª, 128ª, 129ª e 130ª colocadas), uma professora 

de Inglês (PEB II – Inglês/ 44ª colocada) e uma professora adjunta (126ª 

colocada).  

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

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

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

setembro de 2018. 

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

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

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

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

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

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_808.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf


 

 
 

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

necessidade da Administração Pública. 

Ao todo, 1.400 aprovados no Concurso Público 01/2018 foram chamados desde 

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

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

Concurso Público de 01/2018). 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

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

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

ao público é das 9h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf
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Quermesse, Missa Campal e Caminhada Penitencial são atrações da 

Festa de Santo Antônio no fim de semana 

 

A programação social da 169ª Festa de Santo Antônio em Caraguatatuba começa 

nesta sexta-feira (3), com a tradicional quermesse na praça de alimentação do 

Santuário Diocesano e no Coreto da Praça Cândido Mota, no Centro. 

No cardápio estão doces e salgados típicos como o bolinho caipira. Além de 

experimentar as opções gastronômicas, o público também pode participar do ‘Show 

de Prêmios’, que oferece eletrodomésticos, eletroeletrônicos, motocicletas e 

dinheiro. 

A atração ocorre sempre aos fins de semana e feriados, até o dia 26 de junho, a 

partir das 20h. Com o tema “É viva a palavra quando são as obras que falam”, a 

festividade tem ainda missas e outras celebrações litúrgicas em comemoração ao 

padroeiro da cidade, como a peregrinação na imagem. 

Na última quinta-feira (2), o prefeito Aguilar Junior também recebeu a benção de 

Santo Antônio. A imagem foi levada ao Paço Municipal pelo reitor do Santuário 

Diocesano de Santo Antônio, padre Carlos Alberto da Silva (Padre Beto). “Trago aqui 

a paz ao ambiente de trabalho como motivação a lutar pelos ideais e desafios do 

dia a dia”, disse o pároco. 

O prefeito disse que é uma alegria poder retomar as comemorações da Festa de 

Santo Antônio após dois anos de pandemia. “A comunidade religiosa espera 

ansiosa por esse dia e esta benção marca este novo momento que estamos 

vivendo”, comentou Aguilar. 



 

 
 

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. 

Caminhada Penitencial e Missa Campal 

Os devotos participam no próximo domingo (5) da 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. 

Dia do Padroeiro 

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. 

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 

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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Começa temporada de baleias no Litoral Norte 

 

Todos os anos, de junho a novembro, a costa brasileira ganha um atrativo que 

completa seus cenários de praias paradisíacas: a temporada de baleias. E o Litoral 

Norte vem se consolidando como um dos grandes pontos de observação de 

cetáceos, que chegam em águas brasileiras para se reproduzir e ter seus filhotes. 

As cinco cidades que integram o Circuito Litoral Norte, Bertioga, Caraguatatuba, 

Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, vem registrando números recordes de 

avistagens de baleias e cetáceos – que também incluem golfinhos e botos. 

Segundo dados do Projeto Baleia à Vista, na temporada de 2021, mais de 300 

baleias passaram pelas águas da região. 

O Litoral Norte tem uma fauna marinha bem rica e diversa e, mesmo em águas 

mais costeiras, é possível se observar quatro espécies de baleias e sete espécies 

de golfinhos, além de tartarugas, raias-manta, tubarão-baleia e uma enorme 

diversidade de aves pelágicas. 

As baleias jubarte, grandes estrelas da região, costumam ser avistadas entre maio 

e agosto. As gigantes nadadoras desta espécie chegam a ter 16 metros e podem 

pesar até 35 toneladas. 

Para o idealizador do Projeto Baleia à Vista, Julio Cardoso, ainda há muita pesquisa 

a ser feita para entender os hábitos da espécie, mas é fato que, nos últimos anos, 

vem sendo notado um registro maior de baleias no litoral brasileiro. 

“A maior parte delas, nessa trajetória de vir da região fria, indo para a região de 

reprodução nas águas mais quentes. Mas as que passam e ficam no Litoral Norte 



 

 
 

de São Paulo são as mais jovens. Algumas nem vão completar essa migração, pois 

não estão em idade de reprodução. Descobrimos que estão buscando algum tipo 

de alimento, fazendo a troca de pele. Ainda estão pesquisando para entender 

melhor”, diz. 

“É uma natureza muito rica e de grande biodiversidade que pode ser explorada de 

forma sustentável pelo turismo de natureza responsável, que é o tipo de turismo 

que mais cresce no mundo”, acrescenta Cardoso. 

Também focado em apoiar as práticas sustentáveis das cinco cidades da região 

turística, o Circuito Litoral Norte vem dando todo o suporte para que Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba possam desenvolver esse 

potencial tanto em estrutura física, quanto de serviços. 

A secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, lembra a 

importância da atividade para a preservação: “o avistamento de cetáceos é um 

importante atrativo para a região e Caraguatatuba conta com o aparecimento de 

muitos golfinhos nessa época, tanto na orla central, quanto na região norte. Eles 

passam pela cidade em bandos encantando turistas e moradores, fazendo com 

que a gente se sinta um pouco mais próximo da natureza e talvez, assim, se sinta 

mais desperto para a consciência e preservação ambiental”. 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece acesse: 

https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias. 
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Processo seletivo para estagiários 

 

As inscrições do Processo Seletivo para Criação de Cadastro de Reserva de 

Estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba podem ser realizadas até às 23h59 do 

dia 21 de junho (terça-feira), pelo https://sistemaintal.com.br/credenciamento.  As 

oportunidades de estágio são para alunos de 30 cursos de ensinos superior, 

técnico e médio (com formação de Guarda Mirim). O edital da seleção foi publicado 

na Edição 807 do Diário Oficial Eletrônico do Município da última quinta-feira (2/6). 

No nível superior, há chances para estudantes a partir do 1º semestre de 

Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 

Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 

Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Fisioterapia, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Empresarial, 

Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda, 

Redes de Computadores, Serviço Social e Sistemas de Informação e do 5º 

semestre de Educação Física (bacharelado); além dos cursos técnicos de 

Informática p/ Internet, Administração e Segurança do Trabalho. 

O processo seletivo também oferece oportunidades para os alunos do 1º e 2º anos 

de Ensino Médio, com formação no curso de Guarda Mirim. 

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.212 (um salário mínimo) para estagiários de 

ensino superior e técnico, e de R$ 727,20 (60% do salário mínimo) para os alunos 

do ensino médio, com direito a vale-transporte, para ambos os cursos. A carga 

horária varia entre 25 e 30 horas/semanais, conforme o nível de escolaridade. 

https://sistemaintal.com.br/credenciamento
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_807.pdf


 

 
 

Os inscritos farão uma prova classificatória com 30 questões objetivas de Língua 

Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, com peso de um ponto para cada 

resposta correta. São critérios para desempate entre os candidatos, a maior nota 

em Língua Portuguesa e a maior idade.  As informações do dia e o local de prova 

serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município. 

A seleção é para a formação de um cadastro de reserva de alunos dos cursos, que 

serão convocados para atuar nas secretarias municipais conforme a necessidade 

da administração pública. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir 

da publicação da classificação definitiva, no Diário Oficial, podendo a critério da 

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, ser renovado por 

mais um ano.  Mais informações pelo e-mail contato@institutotalentos.org.br, de 

segunda a sexta- feira, das 9h às 18h. 
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Caraguatatuba prorroga campanha de vacinação contra gripe e 

sarampo 

 

Diante da baixa adesão da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e 

Sarampo, o Ministério da Saúde determinou a prorrogação da vacinação até o dia 

24 de junho. Caraguatatuba registrou apenas 55% dos públicos alvos imunizados 

contra gripe e 34% contra o Sarampo. 

A medida visa alcançar a meta mínima de 90% de cobertura vacinal para reduzir as 

complicações e óbitos nesses grupos. 

Ainda é importante alcançar a meta de 95% de vacinação para as crianças de seis 

meses a cinco anos de idade e vacinar os trabalhadores da saúde contra o 

sarampo de forma seletiva, por considerar a alta taxa de transmissão, a gravidade, 

as complicações e óbitos pela doença. 

A vacinação segue para idosos, profissionais da saúde, crianças, gestantes, 

puérperas, professores, pessoas com deficiência e com comorbidades, população 

privada de liberdade, adolescentes em medida socioeducativa, funcionários do 

sistema prisional, forças de segurança, caminhoneiros e profissionais do transporte 

coletivo. 



 

 
 

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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Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 

participam de reunião junto a Diretorias Regionais de Assistência e 

Desenvolvimento Social 

 

A equipe de gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de 

Caraguatatuba participou nesta semana de reunião junto às Diretorias Regionais 

de Assistência e Desenvolvimento Social na sede da Diretoria Regional de 

Desenvolvimento Social (Drads) em São José dos Campos. 

O objetivo do encontro foi o alinhamento de aspectos metodológicos do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS). Entre os presentes, estiveram a assessora de 

governança, Mariana Estella Cestari Lese; a diretora da Proteção Social Básica, 

Giselle de Jesus; a diretora da Proteção Social Especial, Carmem Landim, da 



 

 
 

DRADS; o diretor Claudinei Shizuya Nagate e os especialistas em desenvolvimento 

social, José Resende Filho e Sueli Silva. 

Conforme a assessora de governança, Mariana Cestari, o foco da reunião foi 

voltado à avaliação de visitas realizadas nos equipamentos da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania realizadas no mês de fevereiro. 

A DRADS é responsável por orientar e assistir municípios na implementação e no 

acompanhamento de políticas e programas de assistência e desenvolvimento 

social sob orientação técnica. 

A diretoria do Vale do Paraíba e Litoral Norte atende a 39 municípios e destacam 

Caraguatatuba como referencial na execução de serviços da política de Assistência 

Social. 

Mariana avalia que um ponto importante da reunião foi a discussão sobre  novas 

estratégias para o Serviço Especializado a pessoas em situação de rua. “O 

município já trabalha para melhor adequação dos serviços e atual panorama dessa 

população neste período, a fim de minimizar os impactos sociais a essa parcela da 

população”, destaca. 

A assessora de governança informa ainda que Caraguatatuba implantará o trabalho 

de Educação Permanente com o apoio da Diretoria Regional de Desenvolvimento 

Social. 

A Educação Permanente é o processo de atualização e capacitação dos 

profissionais do Sistema Único de Assistência Social e visa garantir e fortalecer a 

Política de Assistência Social e a qualidade nos serviços e atendimento à 

população. 
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Prefeitura de Caraguatatuba tem vagas abertas para curso de 

Licenciamento Ambiental durante Semana do Meio Ambiente 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, irá promover mais uma edição do curso de licenciamento 

ambiental durante a Semana do Meio Ambiente, no dia 7 de junho, das 15h às 

16h. 

Para participar, o interessado deve se inscrever por meio do link: 

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

até a próxima segunda-feira (6). 

A Secretaria levará orientações sobre o licenciamento ambiental, como proceder 

com a documentação das empresas junto à Prefeitura de Caraguatatuba, quais 

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


 

 
 

autorizações devem ser emitidas pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 

Pesca e como realizar esta solicitação. 

De acordo com o palestrante e responsável pela Divisão de Licenciamento 

Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Angelo Mascarese Filho, além de 

esclarecer os procedimentos para emitir a licença, a ideia do curso é reforçar a 

consciência ambiental já que “as empresas contribuem significativamente para 

com o impacto no meio ambiente”. 

As vagas são limitadas a 15 pessoas e é importante que os interessados se 

inscrevam até o dia 6, na segunda-feira. As pessoas irão receber o certificado de 

participação. 

O licenciamento ambiental foi estabelecido pela Lei 6.938/81, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente e traz um conjunto de normas para a 

preservação ambiental. É um importante instrumento de gestão por meio do qual a 

Administração Pública controla empreendimentos e atividades efetivas, ou 

potencialmente poluidoras e que possam causar a degradação ambiental. 

Saiba mais: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-a-

empresa/licenciamento-ambiental/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-a-empresa/licenciamento-ambiental/
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Audiências do PPA 2023-2025 e LDO 2023 da Câmara de 

Caraguatatuba iniciam na segunda-feira 

 

A revisão do Plano Plurianual (PPA) de 2023 a 2025 e a elaboração da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022 da Prefeitura de Caraguatatuba serão 

discutidas em duas audiências públicas na próxima segunda-feira (6/6) e no dia 15 

de junho (quarta-feira), às 17h, na Câmara de Caraguatatuba, no Centro. As 

audiências serão transmitidas pelo site www.camaracaragua.sp.gov.br e canal da 

Câmara de Caraguatatuba no YouTube. Técnicos da Secretaria de Planejamento 

Estratégico e Desenvolvimento vão explicar as propostas. 

O PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo que ordena as ações de 

governo e tem a vigência de quatro anos, abrangendo o segundo ano de um 

http://www.camaracaragua.sp.gov.br/


 

 
 

mandato de prefeito até o primeiro ano do mandato seguinte. A LDO tem vigência 

de um ano e contém objetivos, metas para despesas de capital e outras relativas 

aos programas de caráter continuado (despesas correntes). 

O Plano Plurianual (2023-2025) de Caraguatatuba estima aplicar cerca de R$ 

2,662 bilhões (estimativa da Lei 2578/2021 – PPA 2022-2025) nos eixos 

temáticos Otimização da Gestão Pública, Desenvolvimento da Infraestrutura 

Urbana, Melhoria da Qualidade do Ensino para Formação do Cidadão, Valorização e 

Bem-Estar do Povo Caiçara; Acessibilidade e Turismo; Segurança e Proteção ao 

Cidadão; entre outros. 

Os interessados em participar presencialmente das audiências do Legislativo 

podem se cadastrar no link: https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia-ppa-

loa. A Prefeitura de Caraguatatuba realizou reuniões presenciais descentralizadas 

do PPA 2023-2025 e LDO 2023 nos dias 4, 5 e 6 de abril, nos bairros do 

Travessão, Massaguaçu e Indaiá, respectivamente, além de receber 

questionamentos e sugestões via internet entre os dias 4 e 11 de abril, no site 

oficial. 

As audiências atendem as exigências do Art. 165 da Constituição Federal, Artigo 48 

da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei 4.320/1964 

(Lei de Contabilidade Pública/Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal) e Lei Orgânica Municipal (Artigos 3º das 

disposições transitórias, 49 e 63). 

A Câmara Municipal fica Avenida Frei Pacífico Wagner, 830, no Centro. O 

atendimento ao público é segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.  Mais 

informações pelo telefone (12) 3897-2525. 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre processo seletivo para estagiários 

de 30 cursos 

 

As inscrições do Processo Seletivo para Criação de Cadastro de Reserva de 

Estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba podem ser realizadas até às 23h59 do 

dia 21 de junho (terça-feira), pelo https://sistemaintal.com.br/credenciamento.  As 

oportunidades de estágio são para alunos de 30 cursos de ensinos superior, 

técnico e médio (com formação de Guarda Mirim). O edital da seleção foi publicado 

na Edição 807 do Diário Oficial Eletrônico do Município da última quinta-feira (2/6). 

No nível superior, há chances para estudantes a partir do 1º semestre de 

Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 

Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 

Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Fisioterapia, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Empresarial, 

Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda, 

https://sistemaintal.com.br/credenciamento
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_807.pdf


 

 
 

Redes de Computadores, Serviço Social e Sistemas de Informação e do 5º 

semestre de Educação Física (bacharelado); além dos cursos técnicos de 

Informática p/ Internet, Administração e Segurança do Trabalho. 

O processo seletivo também oferece oportunidades para os alunos do 1º e 2º anos 

de Ensino Médio, com formação no curso de Guarda Mirim. 

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.212 (um salário mínimo) para estagiários de 

ensino superior e técnico, e de R$ 727,20 (60% do salário mínimo) para os alunos 

do ensino médio, com direito a vale-transporte, para ambos os cursos. A carga 

horária varia entre 25 e 30 horas/semanais, conforme o nível de escolaridade. 

Os inscritos farão uma prova classificatória com 30 questões objetivas de Língua 

Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, com peso de um ponto para cada 

resposta correta. São critérios para desempate entre os candidatos, a maior nota 

em Língua Portuguesa e a maior idade.  As informações do dia e o local de prova 

serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município. 

A seleção é para a formação de um cadastro de reserva de alunos dos cursos, que 

serão convocados para atuar nas secretarias municipais conforme a necessidade 

da administração pública. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir 

da publicação da classificação definitiva, no Diário Oficial, podendo a critério da 

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, ser renovado por 

mais um ano.  Mais informações pelo e-mail contato@institutotalentos.org.br, de 

segunda a sexta- feira, das 9h às 18h. 
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia parceria com Apae para aulas de 

futsal e voleibol adaptado 

 

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

projeto Nova Onda – Caraguá, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (Apae) de Caraguatatuba, inicia na próxima segunda-feira (6) aulas de 

futsal e voleibol adaptado para estudantes da instituição. 

“Estamos sempre dispostos a promover e criar parcerias com entidades e 

associações do município para ampliar a prática esportiva. As Olimpíadas Estaduais 

da APAE são uma semana de grande alegria e inspiração e a edição de 2022 não 

será diferente”, disse Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba. 



 

 
 

A expectativa é de que as aulas sejam realizadas às segundas e terças-feiras na 

sede da escola, com objetivo principal de preparar os atletas e estudantes para a 

8ª edição das Olimpíadas Estaduais da Apae, que deve ocorrer entre os dias 18 e 

23 de julho deste ano em Caraguatatuba, que será sede do evento. 

As aulas devem ser realizadas por cerca de 40 dias para treinamento dos alunos. 

Em média, o evento deve reunir cerca de 800 pessoas entre alunos e profissionais 

de instituições de cuidados para pessoas com deficiência das regiões do Alto Tietê 

e do Litoral Norte de São Paulo. 

As competições serão em 10 modalidades, divididas em duas categorias pensadas 

para garantir equilíbrio técnico entre os participantes. Uma delas é para os alunos 

com deficiências intelectuais e a outra para os competidores que apresentam 

Síndrome de Down. 

A Apae de Caraguatatuba é uma escola de educação especial que oferece uma 

proposta que contempla o atendimento educacional especializado para 150 

alunos. As atividades são desenvolvidas por funcionários, profissionais 

especializados, profissionais da área da educação, da saúde e da assistência social 

que atuam como equipe interdisciplinar e multidisciplinar, buscando a garantia de 

um atendimento de qualidade aos alunos, na preservação de seus direitos. 

Futsal e voleibol adaptado 

Atualmente, a modalidade de futsal é oferecida no município em mais de 10 

núcleos esportivos. Já as aulas de voleibol adaptado, que tem foco em homens e 

mulheres acima de 58 anos, acontecem no Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (Cemug). 

É possível realizar a pré-inscrição nas modalidades esportivas oferecidas pelo 

projeto ‘Nova Onda Caraguá’, através da Secretaria de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba, gratuitamente através do site 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. 

Após preencher os campos solicitados e anexar os documentos, um e-mail de 

confirmação será enviado. Para atendimento presencial de matrículas basta se 

dirigir ao Cemug, localizado na Avenida José Herculano, n° 50. 

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é 

necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de 

cópia do atestado médico. 

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 



 

 
 

Também é possível realizar a inscrição de forma presencial nos CIASES Travessão 

“Adhemar Pereira de Barros” e Sumaré “Wilson Francisco Valente”, também de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. 
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Prefeitura de Caraguatatuba adquire novos skates para iniciantes da 

modalidade 

 

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

adquiriu nesta semana cinco novos skates para os praticantes da modalidade no 

município. Os equipamentos foram entregues pelo projeto Nova Onda – Caraguá e 

serão utilizado para as crianças que estão iniciando no esporte. 

Além dos skates, novas cotoveleiras, joelheiras e capacetes também estão à 

disposição para uso nas aulas que são realizadas na Pista de Skate da Praça Ton 

Ferreira, localizada na Avenida da Praia, no centro do município. 

“Estamos sempre investindo e estimulando a prática esportiva em Caraguatatuba. 

No mês passado, a administração municipal adquiriu novas bicicletas e desta vez 

foram os skates. Nosso objetivo é que cada vez mais os munícipes, sejam eles 



 

 
 

crianças e adultos, estejam ativos esportivamente em Caraguatatuba”, disse 

Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

Skate 

O projeto ‘Nova Onda – Caraguá’, promovido na cidade através da Secretaria de 

Esportes e Recreação de Caraguatatuba, oferece, gratuitamente, a prática do skate 

no município para crianças a partir de cinco anos de idade. 

É possível realizar sua pré-inscrição nessa e nas outras 28 modalidades esportivas 

gratuitamente através do site https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. 

Após preencher os campos solicitados e anexar os documentos, um e-mail de 

confirmação será enviado. Para atendimento presencial de matrículas basta se 

dirigir ao Cemug, localizado na Avenida José Herculano, n° 50. 

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é 

necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de 

cópia do atestado médico. 

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 

Também é possível realizar a inscrição de forma presencial nos CIASES Travessão 

“Adhemar Pereira de Barros” e Sumaré “Wilson Francisco Valente”, também de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. 
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Caraguatatuba inicia inscrições da 2ª etapa do Circuito de Corrida de 

Rua na segunda-feira (6) 

 

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

inicia nesta segunda-feira (6) as inscrições da 2ª etapa do Circuito de Corrida de 

Rua de Caraguatatuba. Ao todo, são 600 vagas disponíveis para atletas. O evento 

será realizado no dia 25 de junho. 

Os interessados devem comparecer no Fundo Social de Solidariedade de 

Caraguatatuba até o dia 22 de junho. Para a inscrição, é necessário estar com um 

documento com foto e realizar a doação de um pacote de 500g de café em pó. 



 

 
 

Desta vez, a largada será as 17h30, em frente ao Kioske 36, no bairro Aruan 

(Avenida da Praia). O trajeto também será diferente em comparação com a 1ª 

etapa, com chegada no Complexo Turístico do Camaroeiro. 

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

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

“A 2ª etapa terá um trajeto diferente, com objetivo de estimular e fazer com que 

novas pessoas participem da Corrida. Temos a expectativa e a vontade de 

promover outras etapas durante o ano para atingir o maior número possíveis de 

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

Serviço 

2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba 

Data: 25 de junho (sábado) 

Horário: 17h30 

Local: Praia do Indaiá, próximo a Pista de Bicicross 

Inscrições: Um pacote de 500g de café em pó 

Data: De 6 a 22 de junho 

Local: Fundo Social de Solidariedade 

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

Horário: 9h às 16h 
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Disputas da 3ª divisão e do Master 50 anos iniciam neste final de 

semana em Caraguatatuba 

 

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

inicia neste final de semana os jogos da 3ª divisão do Campeonato de Futebol 

Amador e do Master 50 anos. 

As disputas iniciam neste sábado (4) com quatro jogos do Campeonato Master 50 

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

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

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



 

 
 

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

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

e Real Master. 

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

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

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

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

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

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

campeão nos anos de 1985 e 1986. 

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

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

futebolista encerrou sua trajetória no futebol amador sendo campeão no veterano 

pelo Esporte Clube Fluminense. 

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

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

homenagem. 

3ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador 

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

Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Caraguatatuba. 

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

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

em campo pelo Grupo B. 

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

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

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

a última partida do dia. 

Confira a tabela do final de semana: 

Campeonato Master 50 anos  

Data: 4 de junho (sábado) 

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

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

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

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

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

Jogo 2 (Grupo C): RFC x Real Master 



 

 
 

3ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador 

Data: 5 de junho (domingo) 

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

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

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

Campo do Barranco Alto (a partir das 13h) 

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

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

Jogo 3 (Grupo B): Brasileirinho EC x Bola de Neve 
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Pela primeira vez, dupla de Caraguatatuba conquista vaga para fase 

principal do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 

 

A dupla Kawane e Jane Cruz conquistou, pela primeira vez, nesta quinta-feira (2), 

acesso à chave principal da 5º etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, 

realizado em Saquarema (RJ). 

As atletas fazem parte da equipe ADAC Vôlei de Praia, que conta com o apoio da 

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

Kawane e Jane agora fazem parte do grupo seleto das 16 melhores duplas da 

modalidade do país. O próximo confronto das atletas de Caraguatatuba será já 

nesta sexta-feira, a partir das 8h. A dupla disputa agora partidas da fase de grupo, 

para acesso a etapa eliminatória. 



 

 
 

As partidas são transmitidas através do Canal Vôlei de Praia TV no YouTube e na 

página oficial da CBV no Facebook. 

Vôlei de Praia 

A prática do Vôlei de Praia é ofertada pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Esportes e Recreação, de forma gratuita através do projeto Nova 

Onda Caraguá. 

A pré-inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do 

site https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. 

Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José Herculano, 50, no Jardim Britânia. 

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é 

necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de 

atestado médico original e uma foto 3×4 para realizar a inscrição. 

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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‘Bairro a Bairro’ recolhe 80 toneladas das vias públicas de 

Caraguatatuba e tem nova programação na próxima semana 

 

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

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

De 6 a 10 de junho as equipes estarão no Rio do Ouro, Itauna, Jaraguazinho e na 

Rodovia Rio-Santos (SP-55) do Poiares até a divisa com São Sebastião (ida e volta). 

Nesta semana, as equipes da Secretaria de Serviços Públicos retiraram 80 

toneladas de bota fora, produtos inservíveis, resíduos de varrição e descarte do dia-

a-dia da população das ruas. As equipes percorreram a Avenida da Praia, desde a 

orla da ponte do Rio Santo Antônio até a ponte do Rio Lagoa e os bairros Poiares, 

Jaraguazinho e a rodovia que compreende o trecho do Terminal Rodoviário até a 

divisa com o Poiares (Supermercado Spani). 



 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

período de tempo. 
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Prefeitura chama mais bolsistas do PEAD para executar limpeza 

pública de Caraguatatuba 

 

Mais cinco bolsistas beneficiários de serviços leves do Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego (PEAD) da Prefeitura de Caraguatatuba forma convocados para 

comparecer nas próximas segunda, terça e quarta-feira-feira (6, 7 e 8/6), das 9h às 

11h30 e das 13h às 16h30, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 

de Administração, no Centro. 

Os classificados em 535º, 536º, 537º, 538º e 539º colocados devem entregar a 

documentação no RH da Secretaria de Administração, nesses dias. No PEAD, os 

contratados, de ambos os sexos, executam atividades de roçada (manual e 

mecânica) e limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, 



 

 
 

bem como a varrição de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela 

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

Desde março de 2020, a Prefeitura de Caraguatatuba convocou 1.767 bolsistas do 

PEAD, dos quais 539º eram beneficiários de serviços leves e 1.228 de pesados. A 

lista está disponível na Edição 808 do  Diário Oficial Eletrônico do Município da 

última sexta-feira (6). 

No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); 

comprovante de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de 

residência (original e cópia); título de eleitor (original e cópia); comprovante de 

votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; certificado de reservista 

– se for do sexo masculino (original e cópia); documento onde conste o número do 

PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – CTPS (original); cópia da 

carteira de trabalho (página com o número e série e página com os dados 

pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão de 

casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de 

nascimento dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de 

antecedentes criminais.  As divergências de documentos e informações prestadas 

no momento da inscrição em fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação 

do candidato. 

Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja 

necessidade de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, 

como certidões de quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato 

não tenha acesso à internet, a Prefeitura irá receber toda documentação, após o 

período de isolamento e reabertura dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório 

Eleitoral. 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

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

Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_808.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
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Caraguatatuba prorroga Campanha de Vacinação contra Gripe e 

Sarampo 

 

Diante da baixa adesão da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e 

Sarampo, o Ministério da Saúde determinou a prorrogação da vacinação até o dia 

24 de junho. Caraguatatuba registrou apenas 55% dos públicos alvos imunizados 

contra gripe e 34% contra o Sarampo. 

A medida visa alcançar a meta mínima de 90% de cobertura vacinal para reduzir as 

complicações e óbitos nesses grupos. Ainda é importante alcançar a meta de 95% 

de vacinação para as crianças de seis meses a cinco anos de idade e vacinar os 

trabalhadores da saúde contra o sarampo de forma seletiva, por considerar a alta 

taxa de transmissão, a gravidade, as complicações e óbitos pela doença. 



 

 
 

A vacinação segue para idosos, profissionais da saúde, crianças, gestantes, 

puérperas, professores, pessoas com deficiência e com comorbidades, população 

privada de liberdade, adolescentes em medida socioeducativa, funcionários do 

sistema prisional, forças de segurança, caminhoneiros e profissionais do transporte 

coletivo. 

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 de Caraguatatuba faz 89ª convocação de aprovados do 

concurso de 2018 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba chamou mais 10 aprovados do Concurso Público 

01/2018 para entregar a documentação e iniciar os trâmites da investidura no 

cargo nas próximas segunda, terça e quarta-feira (6 e 7 e 8/6), das 9h às 16h30, 

no Departamento de RH da Secretaria da Administração (Secad), no Centro. A 89ª 

convocação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital 808) da 

última sexta-feira (3). 

Foram chamadas duas agentes administrativas (243ª e 244ª colocadas), uma 

agente de zoonoses (2ª colocada), cinco professoras de ensino fundamental (PEB I 

– Ensino Fundamental/ 126ª, 127ª, 128ª, 129ª e 130ª colocadas), uma professora 

de Inglês (PEB II – Inglês/ 44ª colocada) e uma professora adjunta (126ª colocada). 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_808.pdf


 

 
 

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

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

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

setembro de 2018. 

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

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

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

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

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

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

necessidade da Administração Pública. 

Ao todo, 1.400 aprovados no Concurso Público 01/2018 foram chamados desde 

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

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

Concurso Público de 01/2018). 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

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

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

ao público é das 9h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf
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Começa temporada de baleias no Litoral Norte 

 

Todos os anos, de junho a novembro, a costa brasileira ganha um atrativo que 

completa seus cenários de praias paradisíacas: a temporada de baleias. E o Litoral 

Norte vem se consolidando como um dos grandes pontos de observação de 

cetáceos, que chegam em águas brasileiras para se reproduzir e ter seus filhotes. 

As cinco cidades que integram o Circuito Litoral Norte, Bertioga, Caraguatatuba, 

Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, vem registrando números recordes de 

avistagens de baleias e cetáceos – que também incluem golfinhos e botos. 

Segundo dados do Projeto Baleia à Vista, na temporada de 2021, mais de 300 

baleias passaram pelas águas da região. 

O Litoral Norte tem uma fauna marinha bem rica e diversa e, mesmo em águas 

mais costeiras, é possível se observar quatro espécies de baleias e sete espécies 

de golfinhos, além de tartarugas, raias-manta, tubarão-baleia e uma enorme 

diversidade de aves pelágicas. 



 

 
 

As baleias jubarte, grandes estrelas da região, costumam ser avistadas entre maio 

e agosto. As gigantes nadadoras desta espécie chegam a ter 16 metros e podem 

pesar até 35 toneladas. 

Para o idealizador do Projeto Baleia à Vista, Julio Cardoso, ainda há muita pesquisa 

a ser feita para entender os hábitos da espécie, mas é fato que, nos últimos anos, 

vem sendo notado um registro maior de baleias no litoral brasileiro. 

“A maior parte delas, nessa trajetória de vir da região fria, indo para a região de 

reprodução nas águas mais quentes. Mas as que passam e ficam no Litoral Norte 

de São Paulo são as mais jovens. Algumas nem vão completar essa migração, pois 

não estão em idade de reprodução. Descobrimos que estão buscando algum tipo 

de alimento, fazendo a troca de pele. Ainda estão pesquisando para entender 

melhor”, diz. 

“É uma natureza muito rica e de grande biodiversidade que pode ser explorada de 

forma sustentável pelo turismo de natureza responsável, que é o tipo de turismo 

que mais cresce no mundo”, acrescenta Cardoso. 

Também focado em apoiar as práticas sustentáveis das cinco cidades da região 

turística, o Circuito Litoral Norte vem dando todo o suporte para que Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba possam desenvolver esse 

potencial tanto em estrutura física, quanto de serviços. 

A secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, lembra a 

importância da atividade para a preservação: “o avistamento de cetáceos é um 

importante atrativo para a região e Caraguatatuba conta com o aparecimento de 

muitos golfinhos nessa época, tanto na orla central, quanto na região norte. Eles 

passam pela cidade em bandos encantando turistas e moradores, fazendo com 

que a gente se sinta um pouco mais próximo da natureza e talvez, assim, se sinta 

mais desperto para a consciência e preservação ambiental”. 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece acesse: 

https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias. 
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Quermesse, Missa Campal e Caminhada Penitencial são atrações da 

Festa de Santo Antônio no fim de semana 

 

A programação social da 169ª Festa de Santo Antônio em Caraguatatuba começa 

nesta sexta-feira (29),com a tradicional quermesse na praça de alimentação do 

Santuário Diocesano e no Coreto da Praça Cândido Mota, no Centro. 

No cardápio estão doces e salgados típicos como o bolinho caipira. Além de 

experimentar as opções gastronômicas, o público também pode participar do ‘Show 

de Prêmios’, que oferece eletrodomésticos, eletroeletrônicos, motocicletas e 

dinheiro. 

A atração ocorre sempre aos fins de semana e feriados, até o dia 26 de junho, a 

partir das 20h. Com o tema “É viva a palavra quando são as obras que falam”, a 



 

 
 

festividade tem ainda missas e outras celebrações litúrgicas em comemoração ao 

padroeiro da cidade, como a peregrinação na imagem. 

Na última quinta-feira (3), o prefeito Aguilar Junior também recebeu a benção de 

Santo Antônio. A imagem foi levada ao Paço Municipal pelo reitor do Santuário 

Diocesano de Santo Antônio, padre Carlos Alberto da Silva (Padre Beto). “Trago aqui 

a paz ao ambiente de trabalho como motivação a lutar pelos ideais e desafios do 

dia a dia”, disse o pároco. 

O prefeito disse que é uma alegria poder retomar as comemorações da Festa de 

Santo Antônio após dois anos de pandemia. “A comunidade religiosa espera 

ansiosa por esse dia e esta benção marca este novo momento que estamos 

vivendo”, comentou Aguilar. 

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. 

Caminhada Penitencial e Missa Campal 

Os devotos participam no próximo domingo (5) da 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. 

Dia do Padroeiro 

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. 

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 

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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CCZ de Caraguatatuba agenda em quatro horas 200 animais para 

castração e encerra vagas de junho 

 

As 200 vagas disponíveis para castração de cães e gatos do mês de junho 

encerraram na manhã desta sexta-feira (3) no Centro de Controle de Zoonoses 

(CCZ) de Caraguatatuba. 

Os interessados que não conseguiram a vaga desta vez devem aguardar nova 

agenda, que será divulgada previamente no site da Prefeitura. 

O CZZ reforça aos agendados que compareçam à avaliação com o veterinário do 

espaço. Quem faltar, além de perder a vaga, impede que outras pessoas tenham a 

oportunidade. 



 

 
 

Na avaliação, os animais recebem vacinação antirrábica, microchip e são pesados 

e identificados. Logo depois, o proprietário realiza agendamento para castração na 

clínica. O animal que não for levado à avaliação perde a vaga automaticamente. 

O CCZ está localizado na Avenida Ministro Dílson Funaro, 115, no Jardim Britânia. 

Telefone (12) 3887-6888. 
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Prefeitura de Caraguatatuba investe em diversas atividades de 

educação ambiental 

 

Nesta sexta-feira (3) é comemorado o Dia Nacional da Educação Ambiental. Em 

alusão à data, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio 

Ambiente, Agricultura e Pesca, reforça seu compromisso com o esse assunto tão 

importante nos dias atuais promovendo durante o ano todo programas e ações 

sustentáveis pelo município como visitas ao viveiro, adote o verde,; coleta seletiva, 

PEVs, hortas, plantios, entre outros. 

Na cidade, é realizada de segunda à sexta a Coleta Seletiva em todos os bairros. 

Esta ação é importante porque ajuda a conservar o meio ambiente, melhorar a 

qualidade de vida e também gera trabalho e renda no município. Você pode 

conferir a programação completa do serviço clicando aqui. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/COLETA_SELETIVA_-_CARAGUA_-_PROGRAMACAO.pdf


 

 
 

Caraguatatuba conta também com o Adote o Verde, coordenado pela pasta. O 

programa é voltado para pessoas jurídicas interessadas em cuidar do meio 

ambiente. O objetivo é o apoio na conservação e manutenção de praças, parques, 

canteiros centrais e áreas verdes, de acordo com o Decreto 841/2018. Em 

contrapartida, as empresas são autorizadas a instalar uma placa de publicidade. 

Outra ação desenvolvida pelo município é em relação ao Viveiro Municipal, um local 

que tem o intuito de reunir, organizar e cultivar as mudas florestais nativas. Elas 

são utilizadas no enriquecimento florestal de áreas degradadas, em projetos de 

arborização urbana, de educação ambiental e de recomposição de matas ciliares. 

Nos cinco primeiros meses de 2022, pelo menos 187 mudas do Viveiro foram 

doadas à municipalidade para os mais diversos fins, como ações de plantios em 

escolas e solicitações de empresas que se preocupam com este tema. Os 

munícipes também podem agendar uma visita ao local, que funciona diariamente 

das 9h às 13h. Para isso basta entrar em contato pelo telefone (12) 3897-2530 ou 

através do email meioambiente@caraguatatuba.sp.gov.br. 

Inclusive, na quinta (2) e sexta-feira (3) foi realizada uma ação de plantio em 

parceria com a Polícia Militar Ambiental nas escolas CEI/EMEI Messias Mendes de 

Souza, no bairro Ipiranga, e escola Maria Eugênia Aranha Chodounsky, no bairro 

Casa Branca. 

A ação foi promovida com a participação dos secretários de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, João Silva de Paula Ferreira, e da Educação, Márcia Paiva. 

De acordo com o sargento da Polícia Ambiental, Evander Alves, esta é uma ação de 

grande importância dentro das escolas. “É incentivar a criança, desde pequena, a 

ter a consciência de plantar e preservar”, disse. 

A atividade envolveu conversas, brincadeiras e a própria ação de plantio das mudas 

de pitanga e grumixama, doadas pela Secretaria de Meio Ambiente, vindas direto 

do Viveiro Municipal. 

Outra ação do município que envolve os alunos da rede municipal de ensino de 

pelo menos 15 unidades é a do PEV (Ponto de Entrega Voluntária), onde são 

descartados materiais recicláveis como papel, plástico, vidro, entre outros. 

Dia Nacional da Educação Ambiental  

O Dia Nacional da Educação Ambiental se instituiu por meio da Lei Nº 12.633, de 

14 de maio de 2012. Desde a publicação da lei, comemora-se anualmente esta 

data, escolhida em função da Eco-92, realizada no Rio de Janeiro em 3 de junho de 

1992. 

Dentre os principais objetivos desta data, tem-se o destaque para a criação de 

práticas educativas, assim como a elaboração de políticas públicas que promovam 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-investe-em-diversas-atividades-de-educacao-ambiental/meioambiente@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

a conservação do meio ambiente. Resumindo, essa é mais uma alternativa para a 

construção de uma sociedade mais consciente e sustentável. 

Solicite uma muda de árvore nativa 

Que tal plantar uma árvore próxima à sua residência? Basta entrar em contato com 

a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca através da Central 156 e 

solicitar uma visita, lembrando que é preciso atender aos critérios disponíveis na 

Cartilha de Arborização Urbana: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-

content/uploads/2019/02/arborizacao_urbana_cartilha_2018.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/02/arborizacao_urbana_cartilha_2018.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/02/arborizacao_urbana_cartilha_2018.pdf
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Disputas da 3ª divisão e do Master 50 anos iniciam neste final de 

semana em Caraguatatuba 

 

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

inicia neste final de semana os jogos da 3ª divisão do Campeonato de Futebol 

Amador e do Master 50 anos. 

As disputas iniciam neste sábado (4) com quatro jogos do Campeonato Master 50 

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

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

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

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

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

e Real Master. 

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

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

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

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

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

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

campeão nos anos de 1985 e 1986. 

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

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

futebolista encerrou sua trajetória no futebol amador sendo campeão no veterano 

pelo Esporte Clube Fluminense. 



 

 
 

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

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

homenagem. 

3ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador 

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

Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Caraguatatuba. 

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

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

em campo pelo Grupo B. 

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

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

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

a última partida do dia. 

Confira a tabela do final de semana: 

Campeonato Master 50 anos 

Data: 4 de junho (sábado) 

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

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

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

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

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

Jogo 2 (Grupo C): RFC x Real Master 

3ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador 

Data: 5 de junho (domingo) 

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

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

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

Campo do Barranco Alto (a partir das 13h) 

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

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

Jogo 3 (Grupo B): Brasileirinho EC x Bola de Neve 
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Prefeitura chama mais bolsistas do PEAD para executar limpeza 

pública de Caraguatatuba 

 

Mais cinco bolsistas beneficiários de serviços leves do Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego (PEAD) da Prefeitura de Caraguatatuba forma convocados para 

comparecer nas próximas segunda, terça e quarta-feira-feira (6, 7 e 8/6), das 9h às 

11h30 e das 13h às 16h30, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 

de Administração, no Centro. 

Os classificados em 535º, 536º, 537º, 538º e 539º colocados devem entregar a 

documentação no RH da Secretaria de Administração, nesses dias. No PEAD, os 

contratados, de ambos os sexos, executam atividades de roçada (manual e 

mecânica) e limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, 

bem como a varrição de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela 

Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

Desde março de 2020, a Prefeitura de Caraguatatuba convocou 1.767 bolsistas do 

PEAD, dos quais 539º eram beneficiários de serviços leves e 1.228 de pesados. A 

lista está disponível na Edição 808 do  Diário Oficial Eletrônico do Município da 

última sexta-feira (6). 

No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); 

comprovante de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de 

residência (original e cópia); título de eleitor (original e cópia); comprovante de 

votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; certificado de reservista 

– se for do sexo masculino (original e cópia); documento onde conste o número do 

PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – CTPS (original); cópia da 

carteira de trabalho (página com o número e série e página com os dados 

pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão de 

casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_808.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

nascimento dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de 

antecedentes criminais.  As divergências de documentos e informações prestadas 

no momento da inscrição em fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação 

do candidato. 

Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja 

necessidade de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, 

como certidões de quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato 

não tenha acesso à internet, a Prefeitura irá receber toda documentação, após o 

período de isolamento e reabertura dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório 

Eleitoral. 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

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

Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. 
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Prefeitura de Caraguatatuba faz 89ª convocação de aprovados do 

concurso de 2018 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba chamou mais 10 aprovados do Concurso Público 

01/2018 para entregar a documentação e iniciar os trâmites da investidura no 

cargo nas próximas segunda, terça e quarta-feira (6 e 7 e 8/6), das 9h às 16h30, 

no Departamento de RH da Secretaria da Administração (Secad), no Centro. A 89ª 

convocação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital 808) da 

última sexta-feira (3). 

Foram chamadas duas agentes administrativas (243ª e 244ª colocadas), uma 

agente de zoonoses (2ª colocada), cinco professoras de ensino fundamental (PEB I 

– Ensino Fundamental/ 126ª, 127ª, 128ª, 129ª e 130ª colocadas), uma professora 

de Inglês (PEB II – Inglês/ 44ª colocada) e uma professora adjunta (126ª colocada). 

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

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

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

setembro de 2018. 

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

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

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

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

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

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

necessidade da Administração Pública. 

Ao todo, 1.400 aprovados no Concurso Público 01/2018 foram chamados desde 

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

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_808.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf


 

 
 

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

Concurso Público de 01/2018). 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

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

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

ao público é das 9h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf
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Começa temporada de baleias no Litoral Norte 

 

Todos os anos, de junho a novembro, a costa brasileira ganha um atrativo que 

completa seus cenários de praias paradisíacas: a temporada de baleias. E o Litoral 

Norte vem se consolidando como um dos grandes pontos de observação de 

cetáceos, que chegam em águas brasileiras para se reproduzir e ter seus filhotes. 

As cinco cidades que integram o Circuito Litoral Norte, Bertioga, Caraguatatuba, 

Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, vem registrando números recordes de 

avistagens de baleias e cetáceos – que também incluem golfinhos e botos. 

Segundo dados do Projeto Baleia à Vista, na temporada de 2021, mais de 300 

baleias passaram pelas águas da região. 

O Litoral Norte tem uma fauna marinha bem rica e diversa e, mesmo em águas 

mais costeiras, é possível se observar quatro espécies de baleias e sete espécies 

de golfinhos, além de tartarugas, raias-manta, tubarão-baleia e uma enorme 

diversidade de aves pelágicas. 

As baleias jubarte, grandes estrelas da região, costumam ser avistadas entre maio 

e agosto. As gigantes nadadoras desta espécie chegam a ter 16 metros e podem 

pesar até 35 toneladas. 

Para o idealizador do Projeto Baleia à Vista, Julio Cardoso, ainda há muita pesquisa 

a ser feita para entender os hábitos da espécie, mas é fato que, nos últimos anos, 

vem sendo notado um registro maior de baleias no litoral brasileiro. 

“A maior parte delas, nessa trajetória de vir da região fria, indo para a região de 

reprodução nas águas mais quentes. Mas as que passam e ficam no Litoral Norte 

de São Paulo são as mais jovens. Algumas nem vão completar essa migração, pois 

não estão em idade de reprodução. Descobrimos que estão buscando algum tipo 



 

 
 

de alimento, fazendo a troca de pele. Ainda estão pesquisando para entender 

melhor”, diz. 

“É uma natureza muito rica e de grande biodiversidade que pode ser explorada de 

forma sustentável pelo turismo de natureza responsável, que é o tipo de turismo 

que mais cresce no mundo”, acrescenta Cardoso. 

Também focado em apoiar as práticas sustentáveis das cinco cidades da região 

turística, o Circuito Litoral Norte vem dando todo o suporte para que Bertioga, 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba possam desenvolver esse 

potencial tanto em estrutura física, quanto de serviços. 

A secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, lembra a 

importância da atividade para a preservação: “o avistamento de cetáceos é um 

importante atrativo para a região e Caraguatatuba conta com o aparecimento de 

muitos golfinhos nessa época, tanto na orla central, quanto na região norte. Eles 

passam pela cidade em bandos encantando turistas e moradores, fazendo com 

que a gente se sinta um pouco mais próximo da natureza e talvez, assim, se sinta 

mais desperto para a consciência e preservação ambiental”. 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece 

acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias. 
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Quermesse, Missa Campal e Caminhada Penitencial são atrações da 

Festa de Santo Antônio no fim de semana 

 

A programação social da 169ª Festa de Santo Antônio em Caraguatatuba começa 

nesta sexta-feira (3), com a tradicional quermesse na praça de alimentação do 

Santuário Diocesano e no Coreto da Praça Cândido Mota, no Centro. 

No cardápio estão doces e salgados típicos como o bolinho caipira. Além de 

experimentar as opções gastronômicas, o público também pode participar do ‘Show 

de Prêmios’, que oferece eletrodomésticos, eletroeletrônicos, motocicletas e 

dinheiro. 

A atração ocorre sempre aos fins de semana e feriados, até o dia 26 de junho, a 

partir das 20h. Com o tema “É viva a palavra quando são as obras que falam”, a 

festividade tem ainda missas e outras celebrações litúrgicas em comemoração ao 

padroeiro da cidade, como a peregrinação na imagem. 

Na última quinta-feira (2), o prefeito Aguilar Junior também recebeu a benção de 

Santo Antônio. A imagem foi levada ao Paço Municipal pelo reitor do Santuário 

Diocesano de Santo Antônio, padre Carlos Alberto da Silva (Padre Beto). “Trago aqui 

a paz ao ambiente de trabalho como motivação a lutar pelos ideais e desafios do 

dia a dia”, disse o pároco. 

O prefeito disse que é uma alegria poder retomar as comemorações da Festa de 

Santo Antônio após dois anos de pandemia. “A comunidade religiosa espera 

ansiosa por esse dia e esta benção marca este novo momento que estamos 

vivendo”, comentou Aguilar. 

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. 



 

 
 

Caminhada Penitencial e Missa Campal 

Os devotos participam no próximo domingo (5) da 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. 

Dia do Padroeiro 

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. 

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 

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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Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 

participam de reunião junto a Diretorias Regionais de Assistência e 

Desenvolvimento Social 

 

A equipe de gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de 

Caraguatatuba participou nesta semana de reunião junto às Diretorias Regionais 

de Assistência e Desenvolvimento Social na sede da Diretoria Regional de 

Desenvolvimento Social (Drads) em São José dos Campos. 

O objetivo do encontro foi o alinhamento de aspectos metodológicos do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS). Entre os presentes, estiveram a assessora de 

governança, Mariana Estella Cestari Lese; a diretora da Proteção Social Básica, 

Giselle de Jesus; a diretora da Proteção Social Especial, Carmem Landim, da 

DRADS; o diretor Claudinei Shizuya Nagate e os especialistas em desenvolvimento 

social, José Resende Filho e Sueli Silva. 

Conforme a assessora de governança, Mariana Cestari, o foco da reunião foi 

voltado à avaliação de visitas realizadas nos equipamentos da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania realizadas no mês de fevereiro. 

A DRADS é responsável por orientar e assistir municípios na implementação e no 

acompanhamento de políticas e programas de assistência e desenvolvimento 

social sob orientação técnica. 

A diretoria do Vale do Paraíba e Litoral Norte atende a 39 municípios e destacam 

Caraguatatuba como referencial na execução de serviços da política de Assistência 

Social. 

Mariana avalia que um ponto importante da reunião foi a discussão sobre  novas 

estratégias para o Serviço Especializado a pessoas em situação de rua. “O 

município já trabalha para melhor adequação dos serviços e atual panorama dessa 



 

 
 

população neste período, a fim de minimizar os impactos sociais a essa parcela da 

população”, destaca. 

A assessora de governança informa ainda que Caraguatatuba implantará o trabalho 

de Educação Permanente com o apoio da Diretoria Regional de Desenvolvimento 

Social. 

A Educação Permanente é o processo de atualização e capacitação dos 

profissionais do Sistema Único de Assistência Social e visa garantir e fortalecer a 

Política de Assistência Social e a qualidade nos serviços e atendimento à 

população. 
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Prefeitura de Caraguatatuba investe em diversas atividades de 

educação ambiental 

 

Nesta sexta-feira (3) é comemorado o Dia Nacional da Educação Ambiental. Em 

alusão à data, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio 

Ambiente, Agricultura e Pesca, reforça seu compromisso com o esse assunto tão 

importante nos dias atuais promovendo durante o ano todo programas e ações 

sustentáveis pelo município como visitas ao viveiro, adote o verde, coleta seletiva, 

PEVs, hortas, plantios, entre outros. 

Na cidade, é realizada de segunda à sexta a Coleta Seletiva em todos os bairros. 

Esta ação é importante porque ajuda a conservar o meio ambiente, melhorar a 

qualidade de vida e também gera trabalho e renda no município. Você pode 

conferir a programação completa do serviço clicando aqui. 

Caraguatatuba conta também com o Adote o Verde, coordenado pela pasta. O 

programa é voltado para pessoas jurídicas interessadas em cuidar do meio 

ambiente. O objetivo é o apoio na conservação e manutenção de praças, parques, 

canteiros centrais e áreas verdes, de acordo com o Decreto 841/2018. Em 

contrapartida, as empresas são autorizadas a instalar uma placa de publicidade. 

Outra ação desenvolvida pelo município é em relação ao Viveiro Municipal, um local 

que tem o intuito de reunir, organizar e cultivar as mudas florestais nativas. Elas 

são utilizadas no enriquecimento florestal de áreas degradadas, em projetos de 

arborização urbana, de educação ambiental e de recomposição de matas ciliares. 

Nos cinco primeiros meses de 2022, pelo menos 187 mudas do Viveiro foram 

doadas à municipalidade para os mais diversos fins, como ações de plantios em 

escolas e solicitações de empresas que se preocupam com este tema. Os 

munícipes também podem agendar uma visita ao local, que funciona diariamente 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/COLETA_SELETIVA_-_CARAGUA_-_PROGRAMACAO.pdf


 

 
 

das 9h às 13h. Para isso basta entrar em contato pelo telefone (12) 3897-2530 ou 

através do email meioambiente@caraguatatuba.sp.gov.br. 

Inclusive, na quinta (2) e sexta-feira (3) foi realizada uma ação de plantio em 

parceria com a Polícia Militar Ambiental nas escolas CEI/EMEI Messias Mendes de 

Souza, no bairro Ipiranga, e escola Maria Eugênia Aranha Chodounsky, no bairro 

Casa Branca. 

A ação foi promovida com a participação dos secretários de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, João Silva de Paula Ferreira, e da Educação, Márcia Paiva. 

De acordo com o sargento da Polícia Ambiental, Evander Alves, esta é uma ação de 

grande importância dentro das escolas. “É incentivar a criança, desde pequena, a 

ter a consciência de plantar e preservar”, disse. 

A atividade envolveu conversas, brincadeiras e a própria ação de plantio das mudas 

de pitanga e grumixama, doadas pela Secretaria de Meio Ambiente, vindas direto 

do Viveiro Municipal. 

Outra ação do município que envolve os alunos da rede municipal de ensino de 

pelo menos 15 unidades é a do PEV (Ponto de Entrega Voluntária), onde são 

descartados materiais recicláveis como papel, plástico, vidro, entre outros. 

Dia Nacional da Educação Ambiental 

O Dia Nacional da Educação Ambiental se instituiu por meio da Lei Nº 12.633, de 

14 de maio de 2012. Desde a publicação da lei, comemora-se anualmente esta 

data, escolhida em função da Eco-92, realizada no Rio de Janeiro em 3 de junho de 

1992. 

Dentre os principais objetivos desta data, tem-se o destaque para a criação de 

práticas educativas, assim como a elaboração de políticas públicas que promovam 

a conservação do meio ambiente. Resumindo, essa é mais uma alternativa para a 

construção de uma sociedade mais consciente e sustentável. 

Solicite uma muda de árvore nativa 

Que tal plantar uma árvore próxima à sua residência? Basta entrar em contato com 

a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca através da Central 156 e 

solicitar uma visita, lembrando que é preciso atender aos critérios disponíveis na 

Cartilha de Arborização Urbana: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-

content/uploads/2019/02/arborizacao_urbana_cartilha_2018.pdf. 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-investe-em-diversas-atividades-de-educacao-ambiental/meioambiente@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/02/arborizacao_urbana_cartilha_2018.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/02/arborizacao_urbana_cartilha_2018.pdf


 

 
 

Clipping de Notícias: 03/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

CCZ de Caraguatatuba agenda em quatro horas 200 animais para 

castração e encerra vagas de junho 

 

As 200 vagas disponíveis para castração de cães e gatos do mês de junho 

encerraram na manhã desta sexta-feira (3) no Centro de Controle de Zoonoses 

(CCZ) de Caraguatatuba. 

Os interessados que não conseguiram a vaga desta vez devem aguardar nova 

agenda, que será divulgada previamente no site da Prefeitura. 

O CZZ reforça aos agendados que compareçam à avaliação com o veterinário do 

espaço. Quem faltar, além de perder a vaga, impede que outras pessoas tenham a 

oportunidade. 

Na avaliação, os animais recebem vacinação antirrábica, microchip e são pesados 

e identificados. Logo depois, o proprietário realiza agendamento para castração na 

clínica. O animal que não for levado à avaliação perde a vaga automaticamente. 

O CCZ está localizado na Avenida Ministro Dílson Funaro, 115, no Jardim Britânia. 

Telefone (12) 3887-6888. 
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Caraguatatuba inicia inscrições da 2ª etapa do Circuito de Corrida de 

Rua na segunda-feira (6) 

 

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

inicia nesta segunda-feira (6) as inscrições da 2ª etapa do Circuito de Corrida de 

Rua de Caraguatatuba. Ao todo, são 600 vagas disponíveis para atletas. O evento 

será realizado no dia 25 de junho. 

Os interessados devem comparecer no Fundo Social de Solidariedade de 

Caraguatatuba até o dia 22 de junho. Para a inscrição, é necessário estar com um 

documento com foto e realizar a doação de um pacote de 500g de café em pó. 

Desta vez, a largada será as 17h30, em frente ao Kioske 36, no bairro Aruan 

(Avenida da Praia). O trajeto também será diferente em comparação com a 1ª 

etapa, com chegada no Complexo Turístico do Camaroeiro. 

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

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

“A 2ª etapa terá um trajeto diferente, com objetivo de estimular e fazer com que 

novas pessoas participem da Corrida. Temos a expectativa e a vontade de 

promover outras etapas durante o ano para atingir o maior número possíveis de 

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

Serviço 

2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba 

Data: 25 de junho (sábado) 

Horário: 17h30 

Local: Praia do Indaiá, próximo a Pista de Bicicross 



 

 
 

Inscrições: Um pacote de 500g de café em pó 

Data: De 6 a 22 de junho 

Local: Fundo Social de Solidariedade 

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

Horário: 9h às 16h 
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Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado 

 

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

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

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba. 

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

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

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

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

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

profissionais. 

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

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

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

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

cuidados constantes até o fim da vida”, reforça. 

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

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

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

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

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

animal. 

Serviço 



 

 
 

Feira de Adoção de Animais 

Data: 4 de junho – sábado 

Horário: das 9h às 13h 

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

Jardim Britânia – telefone: 3887-6888) 
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Prefeitura de Caraguatatuba 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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Prefeitura de Caraguatatuba lança Mutirão do Emprego e Feira de 

Profissões para jovens do munícipio 

 

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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Prefeitura de Caraguatatuba abre processo seletivo para estagiários 

de 30 cursos 

 

As inscrições do Processo Seletivo para Criação de Cadastro de Reserva de 

Estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba podem ser realizadas até às 23h59 do 

dia 21 de junho (terça-feira), pelo https://sistemaintal.com.br/credenciamento.  As 

oportunidades de estágio são para alunos de 30 cursos de ensinos superior, 

técnico e médio (com formação de Guarda Mirim). O edital da seleção foi publicado 

na Edição 807 do Diário Oficial Eletrônico do Município da última quinta-feira (2/6). 

No nível superior, há chances para estudantes a partir do 1º semestre de 

Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 

Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 

Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Fisioterapia, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Empresarial, 

Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda, 

Redes de Computadores, Serviço Social e Sistemas de Informação e do 5º 

semestre de Educação Física (bacharelado); além dos cursos técnicos de 

Informática p/ Internet, Administração e Segurança do Trabalho. 

O processo seletivo também oferece oportunidades para os alunos do 1º e 2º anos 

de Ensino Médio, com formação no curso de Guarda Mirim. 

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.212 (um salário mínimo) para estagiários de 

ensino superior e técnico, e de R$ 727,20 (60% do salário mínimo) para os alunos 

https://sistemaintal.com.br/credenciamento
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_807.pdf


 

 
 

do ensino médio, com direito a vale-transporte, para ambos os cursos. A carga 

horária varia entre 25 e 30 horas/semanais, conforme o nível de escolaridade. 

Os inscritos farão uma prova classificatória com 30 questões objetivas de Língua 

Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, com peso de um ponto para cada 

resposta correta. São critérios para desempate entre os candidatos, a maior nota 

em Língua Portuguesa e a maior idade.  As informações do dia e o local de prova 

serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município. 

A seleção é para a formação de um cadastro de reserva de alunos dos cursos, que 

serão convocados para atuar nas secretarias municipais conforme a necessidade 

da administração pública. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir 

da publicação da classificação definitiva, no Diário Oficial, podendo a critério da 

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, ser renovado por 

mais um ano.  Mais informações pelo e-mail contato@institutotalentos.org.br, de 

segunda a sexta- feira, das 9h às 18h. 
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Missas, cavalgada e ‘afogado’ marcam encerramento da 31ª Festa do 

Divino Espírito Santo em Caraguatatuba, no domingo 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

distribuição do prato será gratuita. 

Enlaçando a cultura popular com religiosidade, as celebrações encerram com 

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

Carlos Chacorowski e o padre Vladimir Ferreira Coelho. 

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

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

com a organização interna da catedral. 

Encerramento da 31ª Festa do Divino Espírito Santo 



 

 
 

Domingo – 5 de junho 

Missas 

Horário: às 8h, 10h e 19h30 

Local: Catedral Divino Espírito Santo 

Endereço: Avenida Amazonas, 1.665 – Indaiá 

Desfile da Cavalaria do Divino Espírito Santo 

Horário: concentração às 10h e saída às 11h 

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

Informações: (12) 3887-2982 
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Dupla de Caraguatatuba conquista vaga para fase principal do Circuito 

Brasileiro de Vôlei de Praia 

 

A dupla Kawane e Jane Cruz conquistou, pela primeira vez, nesta quinta-feira (2), 

acesso à chave principal da 5º etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, 

realizado em Saquarema (RJ). 

As atletas fazem parte da equipe ADAC Vôlei de Praia, que conta com o apoio da 

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

Kawane e Jane agora fazem parte do grupo seleto das 16 melhores duplas da 

modalidade do país. O próximo confronto das atletas de Caraguatatuba será já 

nesta sexta-feira, a partir das 8h. A dupla disputa agora partidas da fase de grupo, 

para acesso a etapa eliminatória. 

As partidas são transmitidas através do Canal Vôlei de Praia TV no YouTube e na 

página oficial da CBV no Facebook. 

Vôlei de Praia 

A prática do Vôlei de Praia é ofertada pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Esportes e Recreação, de forma gratuita através do projeto Nova 

Onda Caraguá. 

A pré-inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do 

site https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao


 

 
 

Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José Herculano, 50, no Jardim Britânia. 

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é 

necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de 

atestado médico original e uma foto 3×4 para realizar a inscrição. 

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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Processo seletivo para estagiários de 30 cursos está aberto em 

Caraguá até o dia 21 de junho 

 

As inscrições do Processo Seletivo para Criação de Cadastro de Reserva de 

Estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba podem ser realizadas até às 23h59 do 

dia 21 de junho (terça-feira), pelo https://sistemaintal.com.br/credenciamento.  As 

oportunidades de estágio são para alunos de 30 cursos de ensinos superior, 

técnico e médio (com formação de Guarda Mirim). O edital da seleção foi publicado 

na Edição 807 do Diário Oficial Eletrônico do Município da última quinta-feira (2/6). 

No nível superior, há chances para estudantes a partir do 1º semestre de 

Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 

Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 

Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Fisioterapia, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Empresarial, 

Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda, 

Redes de Computadores, Serviço Social e Sistemas de Informação e do 5º 

semestre de Educação Física (bacharelado); além dos cursos técnicos de 

Informática p/ Internet, Administração e Segurança do Trabalho. 

O processo seletivo também oferece oportunidades para os alunos do 1º e 2º anos 

de Ensino Médio, com formação no curso de Guarda Mirim. 

https://sistemaintal.com.br/credenciamento
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_807.pdf


 

 
 

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.212 (um salário mínimo) para estagiários de 

ensino superior e técnico, e de R$ 727,20 (60% do salário mínimo) para os alunos 

do ensino médio, com direito a vale-transporte, para ambos os cursos. A carga 

horária varia entre 25 e 30 horas/semanais, conforme o nível de escolaridade. 

Os inscritos farão uma prova classificatória com 30 questões objetivas de Língua 

Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, com peso de um ponto para cada 

resposta correta. São critérios para desempate entre os candidatos, a maior nota 

em Língua Portuguesa e a maior idade.  As informações do dia e o local de prova 

serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município. 

A seleção é para a formação de um cadastro de reserva de alunos dos cursos, que 

serão convocados para atuar nas secretarias municipais conforme a necessidade 

da administração pública. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir 

da publicação da classificação definitiva, no Diário Oficial, podendo a critério da 

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, ser renovado por 

mais um ano.  Mais informações pelo e-mail contato@institutotalentos.org.br, de 

segunda a sexta- feira, das 9h às 18h. 
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Fundo Social de Caraguatatuba inicia ‘Campanha do Agasalho 2022’ 

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

de agasalhos e roupas de frio 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba iniciou a ‘Campanha do Agasalho 2022’ em 

parceria com as secretarias municipais e comércios conveniados com a ACE 

(Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba), AHP (Associação de 

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

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

de agasalhos e roupas de frio. 

De acordo com a prefeitura, o Fundo Social de Caraguatatuba atendeu, somente 

neste ano, mais de 394 famílias encaminhadas pelos CRAS (Centros de Referência 

de Assistência Social), com doação de 336 peças de roupas de cama e banho e 

106 cobertores. 

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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PM Ambiental realiza a captura e soltura de serpente em 

Caraguatatuba 

Cobra, de dois metros de comprimento, estava em uma das praças da cidade 

 

A Polícia Militar Ambiental realizou a captura e soltura de uma serpente da espécie 

Caninana nesta quinta-feira (03), no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba 

De acordo com a equipe, os policiais foram solicitados para capturar a cobra que 

estava na praça Rui Barbosa. No local, foi localizado uma serpente da espécie 

Caninana de aproximadamente dois metros de comprimento. 

Utilizando técnicas de manejo e contenção de animais silvestres os policias 

conseguiram capturar o animal sem causar ferimentos. Os policiais soltaram o 

animal em local seguro longe da cidade. 
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Caraguatatuba realiza Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado 

 

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

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

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba. 

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

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

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

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

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

profissionais. 

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

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

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

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

cuidados constantes até o fim da vida”, reforça. 

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

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

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

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

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

animal. 

Serviço 



 

 
 

Feira de Adoção de Animais 

Data: 4 de junho – sábado 

Horário: das 9h às 13h 

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

Jardim Britânia – telefone: 3887-6888) 
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Prefeitura de Caraguatatuba 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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Prefeitura de Caraguatatuba lança Mutirão do Emprego e Feira de 

Profissões para jovens do munícipio 

 

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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Prefeitura de Caraguatatuba abre processo seletivo para estagiários 

de 30 cursos 

 

As inscrições do Processo Seletivo para Criação de Cadastro de Reserva de 

Estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba podem ser realizadas até às 23h59 do 

dia 21 de junho (terça-feira), pelo https://sistemaintal.com.br/credenciamento.  As 

oportunidades de estágio são para alunos de 30 cursos de ensinos superior, 

técnico e médio (com formação de Guarda Mirim). O edital da seleção foi publicado 

na Edição 807 do Diário Oficial Eletrônico do Município da última quinta-feira (2/6). 

No nível superior, há chances para estudantes a partir do 1º semestre de 

Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 

Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 

Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Fisioterapia, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Empresarial, 

Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda, 

Redes de Computadores, Serviço Social e Sistemas de Informação e do 5º 

semestre de Educação Física (bacharelado); além dos cursos técnicos de 

Informática p/ Internet, Administração e Segurança do Trabalho. 

O processo seletivo também oferece oportunidades para os alunos do 1º e 2º anos 

de Ensino Médio, com formação no curso de Guarda Mirim. 

https://sistemaintal.com.br/credenciamento
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_807.pdf


 

 
 

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.212 (um salário mínimo) para estagiários de 

ensino superior e técnico, e de R$ 727,20 (60% do salário mínimo) para os alunos 

do ensino médio, com direito a vale-transporte, para ambos os cursos. A carga 

horária varia entre 25 e 30 horas/semanais, conforme o nível de escolaridade. 

Os inscritos farão uma prova classificatória com 30 questões objetivas de Língua 

Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, com peso de um ponto para cada 

resposta correta. São critérios para desempate entre os candidatos, a maior nota 

em Língua Portuguesa e a maior idade.  As informações do dia e o local de prova 

serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município. 

A seleção é para a formação de um cadastro de reserva de alunos dos cursos, que 

serão convocados para atuar nas secretarias municipais conforme a necessidade 

da administração pública. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir 

da publicação da classificação definitiva, no Diário Oficial, podendo a critério da 

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, ser renovado por 

mais um ano.  Mais informações pelo e-mail contato@institutotalentos.org.br, de 

segunda a sexta- feira, das 9h às 18h. 
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Quermesse, Missa Campal e Caminhada Penitencial são atrações da 

Festa de Santo Antônio no fim de semana 

 

A programação social da 169ª Festa de Santo Antônio em Caraguatatuba começa 

nesta sexta-feira (29), com a tradicional quermesse na praça de alimentação do 

Santuário Diocesano e no Coreto da Praça Cândido Mota, no Centro. 

No cardápio estão doces e salgados típicos como o bolinho caipira. Além de 

experimentar as opções gastronômicas, o público também pode participar do ‘Show 

de Prêmios’, que oferece eletrodomésticos, eletroeletrônicos, motocicletas e 

dinheiro. 

A atração ocorre sempre aos fins de semana e feriados, até o dia 26 de junho, a 

partir das 20h. Com o tema “É viva a palavra quando são as obras que falam”, a 

festividade tem ainda missas e outras celebrações litúrgicas em comemoração ao 

padroeiro da cidade, como a peregrinação na imagem. 

Na última quinta-feira (3), o prefeito Aguilar Junior também recebeu a benção de 

Santo Antônio. A imagem foi levada ao Paço Municipal pelo reitor do Santuário 

Diocesano de Santo Antônio, padre Carlos Alberto da Silva (Padre Beto). “Trago aqui 

a paz ao ambiente de trabalho como motivação a lutar pelos ideais e desafios do 

dia a dia”, disse o pároco. 



 

 
 

O prefeito disse que é uma alegria poder retomar as comemorações da Festa de 

Santo Antônio após dois anos de pandemia. “A comunidade religiosa espera 

ansiosa por esse dia e esta benção marca este novo momento que estamos 

vivendo”, comentou Aguilar. 

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. 

Caminhada Penitencial e Missa Campal 

Os devotos participam no próximo domingo (5) da 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. 

Dia do Padroeiro 

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. 

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 

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

Divino Espírito Santo em Caraguatatuba, no domingo 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

distribuição do prato será gratuita. 

Enlaçando a cultura popular com religiosidade, as celebrações encerram com 

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

Carlos Chacorowski e o padre Vladimir Ferreira Coelho. 



 

 
 

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

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

com a organização interna da catedral. 

Encerramento da 31ª Festa do Divino Espírito Santo 

Domingo – 5 de junho 

Missas 

Horário: às 8h, 10h e 19h30 

Local: Catedral Divino Espírito Santo 

Endereço: Avenida Amazonas, 1.665 – Indaiá 

Desfile da Cavalaria do Divino Espírito Santo 

Horário: concentração às 10h e saída às 11h 

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

Informações: (12) 3887-2982 
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Dupla de Caraguatatuba conquista vaga para fase principal do Circuito 

Brasileiro de Vôlei de Praia 

 

A dupla Kawane e Jane Cruz conquistou, pela primeira vez, nesta quinta-feira (2), 

acesso à chave principal da 5º etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, 

realizado em Saquarema (RJ). 

As atletas fazem parte da equipe ADAC Vôlei de Praia, que conta com o apoio da 

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

Kawane e Jane agora fazem parte do grupo seleto das 16 melhores duplas da 

modalidade do país. O próximo confronto das atletas de Caraguatatuba será já 

nesta sexta-feira, a partir das 8h. A dupla disputa agora partidas da fase de grupo, 

para acesso a etapa eliminatória. 

As partidas são transmitidas através do Canal Vôlei de Praia TV no YouTube e na 

página oficial da CBV no Facebook. 

Vôlei de Praia 

A prática do Vôlei de Praia é ofertada pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Esportes e Recreação, de forma gratuita através do projeto Nova 

Onda Caraguá. 



 

 
 

A pré-inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do 

site https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. 

Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José Herculano, 50, no Jardim Britânia. 

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é 

necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de 

atestado médico original e uma foto 3×4 para realizar a inscrição. 

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao
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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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Homem é morto a tiros no bairro Jaraquazinho em Caraguatatuba 

 

No inicio da noite de ontem (02) moradores da rua Sebastião Moreira César, no 

bairro Jaraguazinho em Caraguatatuba, acionaram a policia alegando que ouviram 

disparos de arma de fogo vindo de uma residência. 

A polícia ao chegar na residência deparou com um homem de 23 anos alvejado 

com disparos de arma de fogo já sem vida. 

Com a chegada da equipe no bairro os policias deparam com uma moto Honda CG-

160 Start de cor vermelha com dois capacetes e um homem deixando uma 

travessa correndo. 

De acordo ainda com informações passadas pelo Delegado. O primo da vítima de 

27 anos, é suspeito de envolvimento no homicídio.  O acusado foi abordado pelos 

policiais sendo conduzido ao DP o outro homem que estava na residência teria 

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

 

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

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

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba. 

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

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

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

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

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

profissionais. 

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

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

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

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

cuidados constantes até o fim da vida”, reforça. 

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

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

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

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

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

animal. 

Serviço 



 

 
 

Feira de Adoção de Animais 

Data: 4 de junho – sábado 

Horário: das 9h às 13h 

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

Jardim Britânia – telefone: 3887-6888) 
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Prefeitura de Caraguatatuba 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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Prefeitura de Caraguatatuba lança Mutirão do Emprego e Feira de 

Profissões para jovens do munícipio 

 

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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Prefeitura de Caraguatatuba abre processo seletivo para estagiários 

de 30 cursos 

 

As inscrições do Processo Seletivo para Criação de Cadastro de Reserva de 

Estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba podem ser realizadas até às 23h59 do 

dia 21 de junho (terça-feira), pelo https://sistemaintal.com.br/credenciamento.  As 

oportunidades de estágio são para alunos de 30 cursos de ensinos superior, 

técnico e médio (com formação de Guarda Mirim). O edital da seleção foi publicado 

na Edição 807 do Diário Oficial Eletrônico do Município da última quinta-feira (2/6). 

No nível superior, há chances para estudantes a partir do 1º semestre de 

Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 

Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 

Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Fisioterapia, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Empresarial, 

Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda, 

Redes de Computadores, Serviço Social e Sistemas de Informação e do 5º 

semestre de Educação Física (bacharelado); além dos cursos técnicos de 

Informática p/ Internet, Administração e Segurança do Trabalho. 

O processo seletivo também oferece oportunidades para os alunos do 1º e 2º anos 

de Ensino Médio, com formação no curso de Guarda Mirim. 

https://sistemaintal.com.br/credenciamento
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_807.pdf


 

 
 

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.212 (um salário mínimo) para estagiários de 

ensino superior e técnico, e de R$ 727,20 (60% do salário mínimo) para os alunos 

do ensino médio, com direito a vale-transporte, para ambos os cursos. A carga 

horária varia entre 25 e 30 horas/semanais, conforme o nível de escolaridade. 

Os inscritos farão uma prova classificatória com 30 questões objetivas de Língua 

Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, com peso de um ponto para cada 

resposta correta. São critérios para desempate entre os candidatos, a maior nota 

em Língua Portuguesa e a maior idade.  As informações do dia e o local de prova 

serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município. 

A seleção é para a formação de um cadastro de reserva de alunos dos cursos, que 

serão convocados para atuar nas secretarias municipais conforme a necessidade 

da administração pública. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir 

da publicação da classificação definitiva, no Diário Oficial, podendo a critério da 

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, ser renovado por 

mais um ano.  Mais informações pelo e-mail contato@institutotalentos.org.br, de 

segunda a sexta- feira, das 9h às 18h. 
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Quermesse, Missa Campal e Caminhada Penitencial são atrações da 

Festa de Santo Antônio no fim de semana 

 

A programação social da 169ª Festa de Santo Antônio em Caraguatatuba começa 

nesta sexta-feira (29),com a tradicional quermesse na praça de alimentação do 

Santuário Diocesano e no Coreto da Praça Cândido Mota, no Centro. 

No cardápio estão doces e salgados típicos como o bolinho caipira. Além de 

experimentar as opções gastronômicas, o público também pode participar do ‘Show 

de Prêmios’, que oferece eletrodomésticos, eletroeletrônicos, motocicletas e 

dinheiro. 

A atração ocorre sempre aos fins de semana e feriados, até o dia 26 de junho, a 

partir das 20h. Com o tema “É viva a palavra quando são as obras que falam”, a 

festividade tem ainda missas e outras celebrações litúrgicas em comemoração ao 

padroeiro da cidade, como a peregrinação na imagem. 

Na última quinta-feira (3), o prefeito Aguilar Junior também recebeu a benção de 

Santo Antônio. A imagem foi levada ao Paço Municipal pelo reitor do Santuário 

Diocesano de Santo Antônio, padre Carlos Alberto da Silva (Padre Beto). “Trago aqui 

a paz ao ambiente de trabalho como motivação a lutar pelos ideais e desafios do 

dia a dia”, disse o pároco. 



 

 
 

O prefeito disse que é uma alegria poder retomar as comemorações da Festa de 

Santo Antônio após dois anos de pandemia. “A comunidade religiosa espera 

ansiosa por esse dia e esta benção marca este novo momento que estamos 

vivendo”, comentou Aguilar. 

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. 

Caminhada Penitencial e Missa Campal 

Os devotos participam no próximo domingo (5) da 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. 

Dia do Padroeiro 

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. 

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 

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

Divino Espírito Santo em Caraguatatuba, no domingo 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

distribuição do prato será gratuita. 

Enlaçando a cultura popular com religiosidade, as celebrações encerram com 

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

Carlos Chacorowski e o padre Vladimir Ferreira Coelho. 



 

 
 

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

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

com a organização interna da catedral. 

Encerramento da 31ª Festa do Divino Espírito Santo 

Domingo – 5 de junho 

Missas 

Horário: às 8h, 10h e 19h30 

Local: Catedral Divino Espírito Santo 

Endereço: Avenida Amazonas, 1.665 – Indaiá 

Desfile da Cavalaria do Divino Espírito Santo 

Horário: concentração às 10h e saída às 11h 

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

Informações: (12) 3887-2982 
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Dupla de Caraguatatuba conquista vaga para fase principal do Circuito 

Brasileiro de Vôlei de Praia 

 

A dupla Kawane e Jane Cruz conquistou, pela primeira vez, nesta quinta-feira (2), 

acesso à chave principal da 5º etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, 

realizado em Saquarema (RJ). 

As atletas fazem parte da equipe ADAC Vôlei de Praia, que conta com o apoio da 

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

Kawane e Jane agora fazem parte do grupo seleto das 16 melhores duplas da 

modalidade do país. O próximo confronto das atletas de Caraguatatuba será já 

nesta sexta-feira, a partir das 8h. A dupla disputa agora partidas da fase de grupo, 

para acesso a etapa eliminatória. 

As partidas são transmitidas através do Canal Vôlei de Praia TV no YouTube e na 

página oficial da CBV no Facebook. 

Vôlei de Praia 



 

 
 

A prática do Vôlei de Praia é ofertada pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Esportes e Recreação, de forma gratuita através do projeto Nova 

Onda Caraguá. 

A pré-inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do 

site https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. 

Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José Herculano, 50, no Jardim Britânia. 

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é 

necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de 

atestado médico original e uma foto 3×4 para realizar a inscrição. 

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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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 investe R$ 10,5 milhões em revitalização de ciclovia 

 

A prefeitura de Caraguatatuba está investindo R$ 10,5 milhões na reforma e 

revitalização de uma ciclovia na Rodovia Rio-Santos (SP-55) na região sul do 

município. O trecho com 12 kms de extensão, que vai do trevo de entrada da 

cidade até a divisa com São Sebastião, uma das ciclovias mais utilizadas por 

trabalhadores na cidade, receberá recapeamento, nivelamento, drenagem, 

sinalização, pintura e arborização. 

A primeira etapa dos serviços foram iniciados na quarta-feira (1º/6), pela empresa 

Solovia Engenharia e Construções, contratada pela prefeitura. A empresa começou 

o serviço de limpeza no trecho que compreende o trevo de entrada da cidade. 

Na quinta-feira (2), a empresa iniciou 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. 

De acordo com o secretário de Obras, 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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Aberta a janela para a 1ª etapa do circuito de surfe de Caraguatatuba 

 

A partir do dia 15 de Junho, estará aberta a janela para a 1ªetapa do Circuito 

Municipal de Surf de Caraguatatuba. O evento é promovido pela Associação de Surf 

de Caraguatatuba e do Litoral Norte Paulista (ASC-LN) e homologado pela 

Federação de Surf do Estado de São Paulo. Três praias da cidade foram indicadas 

para sediar o evento: Martim de Sá, na região central e as do Massaguaçu e 

Capricórnio, na região norte. Na foto, Marçal Leme, uma das feras no surfe 

adaptado. 

Com um formato diferente para o ano de 2022, o Circuito envolverá todos os 

atletas do Litoral Norte, promovendo um verdadeiro “confronto” entre os atletas 

onde, ao final de todas as etapas, serão anunciados os campeões regionais, e os 

caraguatatubenses como campeões locais. “Será um fato inédito na região, uma 

vez que o Litoral Norte paulista tem diversos campeões de surf, porém, não tem um 

campeão regional oficializado”, explica o presidente da ASC-LN, Luciano Sant’anna. 

O circuito promovido pela ASC-LN este ano homenageará o Sr. Kashiura, com o 

troféu “Mitsuo Kashiura”, que será entregue aos campeões do circuito 2022. 

Kashiura faleceu aos 90 anos e foi considerado o primeiro secretário de esportes 

da cidade de Caraguatatuba. Responsável pelo crescimento esportivo na cidade, 

entre eles o surf. O Sr. Kashiura deixou grandes feitos na cidade. Foi o principal 

responsável em incentivar a fundação da Associação de Surf de Caraguatatuba, 

criada oficialmente dia 7 de junho de 1989. Também patrocinou dezenas de 

eventos esportivos na região. “É uma homenagem justa a um homem que sempre 



 

 
 

lutou pelo bem das pessoas e do fortalecimento do esporte em nossa cidade”, 

finalizou Luciano. 

O Municipal de Surf 2022 contará com atletas de várias regiões do Litoral Norte, 

que estarão competindo em sete categorias: Open Litoral, Open Caraguá, Sub 18 

(Masculino e Feminino), Longboard (Masculino e Feminino). Este ano a ASC-LN 

também trabalhará a inclusão social, com a inserção do surf adaptado, categoria 

inédita no circuito. 

Com a chegada do inverno as expectativas são grandes. Época do ano onde 

quebram as maiores e mais frequentes ondas na costa caraguatatubense. As 

disputas vão ser acirradas. Nomes como Gilvani Felix, de Ubatuba, que já venceu o 

evento em Caraguá estará presente. Igor Silva, de Caraguá, que sempre está nas 

disputas e Alexandre Rodrigues, o Oncinha, do Bonete, de Ilhabela, que também já 

venceu em Caraguá, estão confirmados. 

No Open masculino, destaques de São Sebastião, como Caio Costa, Cauã 

Gonçalves e Gabriel Dias e os locais Gabriel Boletta, Igor Silva, Ari Gandola, Kalani 

Tomazzi, Bruno Basile, Eduardo Chaves, André Chikitão estarão enfrentando os 

atletas como Eick Passos, Henrique Moliterno, além de várias outras feras da nova 

geração. 

Na Sub 18 masculino, atletas como Guilherme Balio, Mikeias Oliveira, Breno Billa, 

Nicolas Oliveira, Kaipo Tomazzi são figuras que sempre estão presentes no evento. 

Na Sub 18 Feminino, Gabriela Cury, finalista em duas categorias (sub 18 e sub 16), 

no Estadual de Categorias de Base 2022, confirmou presença, além de Yasmin 

Neves e Nairê Marques. 

No longboard feminino a sessão do momento na cidade é Katellyn Oliveira, de 

apenas 12 anos. Ela vem se destacando em diversos eventos estaduais e 

nacionais na modalidade. Cristina Brazil é outra caraguatatubense que deve se 

destacar no evento. Já no surf adaptado, nosso Marçal Leme, que está sempre em 

destaque nos eventos nacionais, está confirmadíssimo. 

Inscrições – poderão ser feitas até o dia 10 de junho, para os atletas ranqueados 

do último circuito, do dia 11 ao dia 13 de junho, para atletas não ranqueados e 

custam R $50 para atletas filiados e R $100 para atletas não filiados. Mais 

informações pelo Whatsapp (12) 9.9743-1018. O start para a etapa será dado com 

48 horas de antecedência e poderá ocorrer mesmo em dias da semana, nas praias 

já especificadas: Martim de Sá, Massaguaçu ou Capricórnio e na que estiver com 

as melhores condições de surfe. 

O Caraguatatubense de surf 2022 conta com a apresentação de Silva Indaiá 

Supermercados. Patrocínio de Kashiura Papelaria, Huk Locação de Máquinas, Água 

do Mar Surf Shop e Sapê Surf School. Co- Patrocínio do Caraguá Praia Shopping, 

Brisa Hotel, tripanga Skibanana, Joy Dias seguros, Espeticho Bar e Restaurante, 



 

 
 

Pranchas Super Kort, Pranchas Litoral Norte Surfboard’s, Quiosque Balaio Caiçara e 

Tratabem Piscinas. Apoios da DN contábil, Colégio Tableau, Instituto Oceano, No 

Vaca Açaí e Velopraia Racing. Colaboração do Sport Life Surf Wear, Hinstorm Surf e 

Skate Wear, Sportfight Fight Wear, Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e dos 

quiosques Marsão, Canto Bravo, Mar Ativo, Ninho da Coruja, Alemão Fotografias e 

Guardião da Costeira. O Circuito Caraguatatubense de Surf 2022 conta com a 

homologação da SPSurf. 
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A incrível história do morador de Caraguatatuba que há 7 anos 

alimenta urubus 

 

Davi Santos, morador de Caraguatatuba, de 62 anos e que vive da reciclagem, há 

sete anos se dedica a alimentar urubus. Ele diz que se sente feliz e realizado em 

poder dar comida as aves. Davi, “o palmeirense”, como ele é conhecido, é uma 

pessoa lúcida, muito esclarecida, não consome bebidas alcóolicas e se diz “um 

defensor dos animais”. 

Com sua bicicleta e, quase sempre, trajando uma camisa do Palmeiras, seu time de 

coração, percorre diariamente as ruas centrais da cidade, recolhendo nas lixeiras e 

caçambas, produtos que possa vender nos ferros velhos e às cooperativas de 

reciclagem. Vive disso. 

As carnes recolhidas nas lixeiras são destinadas aos seus animais de estimação. É 

tutor de três cães de raças indeterminadas: a Maria, o Fofão e o Chiquinho, 

companheiros inseparáveis. 

Os restos de peixe, de atum e salmão e aos urubus que alimenta diariamente. Ele 

recolhe, diariamente, cerca de 50 quilos, de restos de peixe, salmão e atum, nas 

lixeiras de restaurantes especializados em comida japonesa e asiática e peixarias. 

Coloca tudo em sacos plásticos e vai alimentar os urubus. 

“Tem muita comida (destinada aos animais) boa dispensada nas lixeiras. Meus 

animais se alimentam de carnes dispensadas pelos restaurantes mais badalados 

da cidade”, contou 



 

 
 

Davi disse que saí às ruas, diariamente, ainda pela madrugada, para vistoriar as 

lixeiras e caçambas, antes da passagem dos caminhões que fazem a coleta do lixo. 

Também, percorre restaurantes e peixarias, com uma missão especial, alimentar 

urubus. 

Os restos de atum, salmão e peixes são depositados nas cabeceiras das pontes 

dos rios Santo Antônio e Rio do Ouro, próximo a região central da cidade.  Faz isso, 

há sete anos. 

Por que faz isso? “Vejo urubu passando fome, ninguém nota isso. O ser humano só 

enxerga o que quer ver. Isso me faz feliz. Ajudando os animais me sinto agregado e 

cumprindo uma missão aqui na terra”, respondeu. 

Davi conta que quando os urubus estão voando alto, estão com o estomago cheio, 

sem fome. E, que, quando voam baixo ou pousados em árvores e postes, é sinal de 

que as aves estão em busca de comida. 

Ele é muito conhecido e querido na cidade. Vive sozinho no bairro da Caputera, 

próximo ao centro. Tem um filho de 26 anos, que mora em São Bernardo do Campo 

(SP), mas que não vê há muitos anos. Anda sempre sozinho, mas acompanhado 

por seus três cachorros. 

É palmeirense roxo. Só anda trajando camisa do seu time de coração. “Brasileiro 

muda de religião, mas não muda de time. Sua verdadeira religião é o seu time de 

coração”, argumenta. 

Urubu 

No Brasil, o urubu-de-cabeça-preta é a espécie mais conhecida, justamente por ser 

a mais urbana. É facilmente observado planando no céu das cidades, pousando no 

alto dos prédios ou vasculhando lixões, à procura de material orgânico. Às vezes, 

podem ser observados junto com os carcarás (Caracara plancus), permitindo que 

eles limpem a sua plumagem e dividindo carcaças. 

Os urubus desempenham um papel muito importante em relação à limpeza das 

florestas, já que boa parte da sua dieta está baseada na alimentação da carcaça 

de animais mortos e outros materiais orgânicos em estados de decomposição. 

Urubus não têm habilidade para caçar, por isso, se alimentam de restos de comida. 

Os urubus não possuem garras tão adaptadas para capturar presas e o seu bico 

geralmente não é muito apropriado para rasgar carnes frescas. Em compensação, 

possuem visão e olfato muito desenvolvidos, conseguindo enxergar e cheirar 

carcaças a grandes distâncias. 

Uma das habilidades mais incríveis dos urubus é conseguir se alimentar de carne 

em decomposição, cheia de bactérias. Isso ocorre por conta das adaptações no seu 

sistema digestório: o valor do pH do suco gástrico dos urubus é 10 vezes mais 

ácido do que o dos seres humanos! Quando o alimento cai no estômago do urubu, 



 

 
 

seu suco gástrico neutraliza boa parte das bactérias e toxinas que estavam 

presentes no alimento, e se alguma conseguir passar por essa defesa 

extremamente ácida, o sistema imunológico do urubu entra em ação, deixando-o 

imune à doenças que afetam boa parte dos outros animais. 

Nenhuma das quatro espécies existente no país está ameaçada de extinção. 

No primeiro sábado de setembro, comemora-se o Dia Internacional de 

Conscientização sobre os Urubus. A data foi escolhida com o objetivo de sensibilizar 

sobre a importância que os urubus têm para o ambiente e para os humanos, além 

de chamar atenção para as ameaças que esses animais estão passando (como o 

desmatamento e a urbanização). * com informação do Parques das Aves. 
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Carro de Chitãozinho e Xororó “pifa” na estrada de Caraguatatuba 

 

Esse fato ocorreu no fim da década de 70, quando a dupla ainda era pouco 

conhecida e usava um fusca para fazer suas apresentações em circos da capital, 

interior e litoral. 

Na ocasião, o fusca pifou na chegada a Caraguatatuba, no dia em que a dupla iria 

se apresentar em um circo instalado na praia da cidade. 

A história foi contada pela dupla ao jornalista Pedro Bial durante o especial de 50 

anos exibido pela TV Globo na última quarta(1º). O especial ainda pode ser 

assistido no Globoplay. 

Lembro bem desta história, que sempre me era contada pelo inesquecível 

radialista caraguatatubense Nerli Amaral, que entre os anos 70 e 80 era o 

“assessor” de todos os artistas que vinham até a cidade se apresentar em circos 

ou no Cine Caiçara. 

Nerli Amaral comandava, na radio Oceânica, um programa sertanejo dos mais 

ouvidos em da a região. Esse episódio envolvendo a dupla, era sempre recordado 

pelo radialista, que em algumas vezes, chegou até a  “dar carona” em sua 

bicicleta” para artistas que depois viraram ídolos nacionais. 

O radialista era muito amigo dos avós de Chitãozinho e Xororó, dona Santa e 

Tenente Torres, que viveram durante muitos anos no bairro do Ipiranga, região 

central de Caraguá. 

“Quantas vezes não ajudei a empurrar o fusquinha, que a dupla tinha, quando eles 

se apresentavam na região. Tem cantor que levei na garupa da bicicleta para se 



 

 
 

apresentar no circo”, contou ele em sua última entrevista concedida em outubro de 

2017. Nerli faleceu em dezembro de 2018, aos 75 anos, vítima de câncer. 

Os cantores populares ou sertanejos usavam o programa para a divulgação de suas 

apresentações na região, entre eles, Paulo Sérgio, Chitãozinho e Xororó e Tonico e 

Tinoco. 

Como radialista, Nerli comandou três programas de muito sucesso: Alvorada 

Sertaneja, das 5 às 8 horas; Tarde Sertaneja, das 17 às 19 horas; e, aos domingo, 

Alô Bom Dia, das 5 às 12 horas. Liderou a audiência na emissora durante mais de 

30 anos. Deixou a carreira em 2012 e faleceu, praticamente esquecido pelas 

autoridades locais, em 2018. Pouca gente, sabia, que ele era avô do badalado MC 

Guimê, que. também, pouca atenção deu ao avô ainda em vida. 

Fusca 

A história foi lembrada por Chitãozinho, contando para Pedro Bial, das dificuldades 

que enfrentaram na carreira. Xororó aprofundou o assunto lembrando, que na 

descida da serra entre São José dos Campos e Caraguá, o fusca sofreu uma pane 

elétrica. 

Os dois estavam sem grana, iriam receber somente após a apresentação, 

agendada para aquela noite. Para fazer o conserto, Xororó teve que dar seu relógio 

ao mecânico como garantia. Acontece, que a bilheteria do circo foi fraca e Xororó 

não teve como “resgatar” o relógio. 

Especial  

O especial foi exibido na quarta (2) em homenagem aos 50 anos de carreira da 

dupla Chitãozinho e Xororó. 

A direção artística é de Monica Almeida e a direção-geral de Gian Carlo Bellotti,. O 

programa contou com a produção da equipe do programa “Conversa com Bial”, que 

também realizou uma entrevista com a dupla. 

Para compor o musical os cantores retornaram onde tudo começou, no palco de 

um circo na cidade de Indaiatuba. Lá gravaram as principais musicas do especial, 

hits que conquistaram milhões de fás como “Galopeira”, “Sinônimos” e 

“Evidências”. 

A ideia da apresentação foi lembrar junto aos fãs os ciclos desde o início da 

carreira da dupla, quando se apresentavam em circos. Além de detalhes da 

trajetória e histórias inéditas, o especial conta com materiais arquivados que foram 

feitos ao longo das décadas. 

A direção artística é de Monica Almeida e a direção-geral ficou a cargo de Gian 

Carlo Bellotti, e o programa contou com a produção da equipe do programa 

“Conversa com Bial”, que também realizou uma entrevista com a dupla. 
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Baixa adesão obriga prefeitura de Caraguatatuba a prorrogar 

vacinação contra a Gripe e Sarampo 

 

Diante da baixa adesão da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e 

Sarampo, o Ministério da Saúde determinou a prorrogação da vacinação até o dia 

24 de junho. Caraguatatuba registrou apenas 55% dos públicos alvos imunizados 

contra gripe e 34% contra o Sarampo. 

A medida visa alcançar a meta mínima de 90% de cobertura vacinal para reduzir as 

complicações e óbitos nesses grupos. Ainda é importante alcançar a meta de 95% 

de vacinação para as crianças de seis meses a cinco anos de idade e vacinar os 

trabalhadores da saúde contra o sarampo de forma seletiva, por considerar a alta 

taxa de transmissão, a gravidade, as complicações e óbitos pela doença. 

A vacinação segue para idosos, profissionais da saúde, crianças, gestantes, 

puérperas, professores, pessoas com deficiência e com comorbidades, população 

privada de liberdade, adolescentes em medida socioeducativa, funcionários do 

sistema prisional, forças de segurança, caminhoneiros e profissionais do transporte 

coletivo. 

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

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

documento com foto e a Carteira de Vacinação. 

Confira o endereço das unidades de saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2. 

 

 

https://tinyurl.com/mrxe47b2


 

 
 

Clipping de Notícias: 03/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Jornal do Litoral 

 

Polícia Ambiental captura serpente Caninana em Caraguatatuba 

 

A presença de uma serpente Caninana “passeando” pelas ruas assustou 

moradores do bairro Porto Novo, região sul de Caraguatatuba, nesta quinta-feira 

(2). Uma equipe da Polícia Ambiental conseguiu capturar o animal nos arredores de 

uma praça. 

Apesar de agressiva e assustadora, a caninana é uma espécie de serpente que 

pode atingir no máximo 2,50 metros de comprimento, mas não possui nenhum tipo 

de veneno, ou seja, não é uma cobra peçonhenta. Os especialistas dizem que as 

cobras são animais importantes ao ecossistema por se alimentarem e fazerem o 

controle biológico de diversas espécies, principalmente roedores. 

Em Caraguatatuba, conseguiram capturar a serpente utilizando técnicas de manejo 

e contenção de animais silvestres, sem causar ferimentos na cobra, que estava 

saudável e apta para ser solta. O réptil foi analisado e devolvido na mata, longe de 

locais urbanos. 

A captura da serpente pela Policia Ambiental acontece na “Semana do Meio 

Ambiente”, que segue no até o próximo domingo (5). De acordo com os 

especialistas, o aumento de aparições deste tipo de animais acontece nas cidades 

pela perda de áreas com vegetação nativa, onde eles vivem. 



 

 
 

Isso acontece, na maior parte das vezes, causado por desmatamentos e incêndios, 

por exemplo e faz com que os animais procurem refúgio nas áreas urbanas. 
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Polícia Civil investiga homicídio que pode estar ligado ao tráfico de 

drogas em Caraguatatuba 

 

A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem na noite desta quinta-feira (2), 

no bairro Jaraguazinho, próximo da saída para São José dos Campos, em 

Caraguatatuba. O homem, de 53 anos, foi morto em casa, na rua Sebastião 

Moreira César. De acordo com a polícia, um suspeito acusado de dar cobertura 

para o assassino fugir foi preso no local. O autor do homicídio está desaparecido. 

Tudo começou depois que moradores dos arredores ouviram quatro disparos de 

arma de fogo. A denúncia foi feita ao Centro de Operações da Polícia Militar 

(Copom), por volta das 18h. Quando a PM chegou ao imóvel encontrou a vítima 

caída na lavanderia da casa. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (Samu) foi acionada, mas o homem morreu no local. 

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Caraguatatuba. De 

acordo com a polícia, ainda não se sabe qual a relação que o autor do homicídio 

possuía com a vítima, uma das hipóteses leva a crer que o crime possa ter relação 

com o tráfico de drogas. 

Na trilha de acesso ao imóvel em que ocorreu o assassinato, a PM encontrou uma 

sacola com 34 buchas de maconha, 43 eppendorfs de cocaína, além de outras 93 

porções do pó embaladas a vácuo. Um telefone celular também foi encontrado. 



 

 
 

A polícia informou que o suspeito preso disse não ter relação com o homicídio e 

que estava próximo ao local por ter marcado um encontro romântico com uma 

mulher. O caso foi registrado como homicídio no Distrito Policial. 
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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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FUNDO SOCIAL INICIA CAMPANHA DO AGASALHO DE 

CARAGUATATUBA ESTA SEMANA 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 06/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Revista Celebridades 

 

FOI ENCONTRADA NA PRAÇA DE CARAGUATATUBA UMA SERPENTE DE 

DOIS METROS 

 

Uma serpente de aproximadamente dois metros foi encontrada nesta quinta-feira 

(2) na Praça Rui Barbosa, no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba (SP). 

A cobra é da espécie Caninana, encontrada principalmente na América do Sul e na 

América Central e geralmente tem um comportamento calmo. Os agentes 

conseguiram capturar o animal sem causar ferimentos. 

Segundo a Polícia Ambiental, a cobra estava bem e apta para ser solta na natureza. 

O animal foi deixado em um local seguro e afastado de bairros residenciais. 
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Começa temporada de baleias no Litoral Norte de São Paulo 

 

Todos os anos, de junho a novembro, a costa brasileira ganha um atrativo que 

completa seus cenários de praias paradisíacas: a temporada de baleias. E o Litoral 

Norte de São Paulo vem se consolidando como um dos grandes pontos de 

observação de cetáceos, que chegam em águas brasileiras para se reproduzir e ter 

seus filhotes. 

As cinco cidades que integram o Circuito Litoral Norte, Bertioga, Caraguatatuba, 

Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, vem registrando números recordes de 

avistagens de baleias e cetáceos – que também incluem golfinhos e botos. 

Segundo dados do Projeto Baleia à Vista, na temporada de 2021, mais de 300 

baleias passaram pelas águas da região. 

O Litoral Norte de São Paulo tem uma fauna marinha bem rica e diversa e, mesmo 

em águas mais costeiras, é possível se observar 4 espécies de baleias e 7 espécies 

de golfinhos, além de tartarugas, raias-manta, tubarão-baleia e uma enorme 

diversidade de aves pelágicas. 

As baleias jubarte, grandes estrelas da região, costumam ser avistadas entre maio 

e agosto. As gigantes nadadoras desta espécie chegam a ter 16 metros e podem 

pesar até 35 toneladas. 

Para o idealizador do Projeto Baleia à Vista, Julio Cardoso, ainda há muita pesquisa 

a ser feita para entender os hábitos da espécie, mas é fato que, nos últimos anos, 

vem sendo notado um registro maior de baleias no litoral brasileiro. 



 

 
 

“A maior parte delas, nessa trajetória de vir da região fria, indo para a região de 

reprodução nas águas mais quentes. Mas as que passam e ficam no Litoral Norte 

de São Paulo são as mais jovens. Algumas nem vão completar essa migração, pois 

não estão em idade de reprodução. Descobrimos que estão buscando algum tipo 

de alimento, fazendo a troca de pele. Ainda estão pesquisando para entender 

melhor”, diz. 

Para desenvolver o turismo de avistamento de cetáceos, é fundamental que os 

municípios tenham uma infraestrutura adequada de píeres de embarque e 

desembarque de passageiros para esse tipo de atividade. 

“É uma natureza muito rica e de grande biodiversidade que pode ser explorada de 

forma sustentável pelo turismo de natureza responsável, que é o tipo de turismo 

que mais cresce no mundo”, acrescenta Cardoso. 

Também focado em apoiar as práticas sustentáveis das cinco cidades da região 

turística, o Circuito Litoral Norte vem dando todo o suporte para que Bertioga 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba possam desenvolver esse 

potencial tanto em estrutura física, quanto de serviços. 

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Ilhabela, Luciane 

Leite, é essencial atuar de forma sustentável: “os registros de baleias jubarte vêm 

aumentando a cada ano no arquipélago, precisamos estar preparados para 

trabalhar bem esta atividade sem causar impactos negativos aos animais e 

proporcionar uma experiência única ao turista”. 

A secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo reforça que essa 

é uma boa alternativa para impulsionar o turismo na baixa temporada: “no dia 26 

de maio, tivemos a primeira baleia passando pelo canal. A Setur segue promovendo 

o turismo de avistagem, mas lembrando que devem ser respeitadas as normas 

para não assustar ou estressar os animais. Estamos fazendo uma campanha de 

turismo responsável para observação de baleias, distribuindo cartazes, materiais 

gráficos e instalando placas com o objetivo de educar e conscientizar os 

apreciadores. Nesta temporada, a procura por passeios voltados à avistagem de 

cetáceos está alta, sendo uma boa alternativa para fomento do turismo na baixa 

temporada. Há uns anos, em média 60 baleias passavam pelo canal. Já em 2021, 

foram mais de 130 baleias e a expectativa é que nesse ano seja parecido”. 

Segundo o secretário de Turismo de Ubatuba, Alessandro Luis Morau, a cidade é 

rota de cetáceos durante o período de outono/inverno no Litoral Norte de São 

Paulo. “A observação de cetáceos é uma atividade turística de mínimo impacto, que 

vem alinhada ao ecoturismo e sustentabilidade que buscamos para Ubatuba. Os 

turistas que nos visitam podem ter essa vivência inesquecível de encontrar 

golfinhos e baleias que passam por nossa região. Rotas como a Ilha Anchieta, 

Ponta Grossa, Ilha da Rapada e Ilha das Couves são propícias para a observação 



 

 
 

de cetáceos, sendo que algumas espécies podem ser vistas em todas as estações 

do ano. Iremos fomentar e fortalecer cada vez mais essa atividade em Ubatuba, 

através de parcerias com agências de turismo, setor náutico, comunidades 

tradicionais, APA Marinha e demais setores do trade, para incentivo da economia 

local por meio do turismo sustentável aliado à preservação e conservação do meio 

ambiente”, fala. 

A secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, lembra da 

importância da atividade para a preservação: “o avistamento de cetáceos é um 

importante atrativo para a região e Caraguatatuba conta com o aparecimento de 

muitos golfinhos nessa época, tanto na orla central, quanto na região norte. Eles 

passam pela cidade em bandos encantando turistas e moradores, fazendo com 

que a gente se sinta um pouco mais próximo da natureza e talvez, assim, se sinta 

mais desperto para a consciência e preservação ambiental”. 

Já o secretário de Turismo de Bertioga, Ney Rocha, ressalta que a presença dessas 

espécies também é um importante indicativo para a biodiversidade local. “Os 

cetáceos, estas encantadoras criaturas que inspiraram as fantasias de Moby Dick e 

Flipper, entre outras, são grandes indicadores da qualidade ambiental da costa 

marinha por onde transitam em busca de locais com alimentação farta e qualidade 

de água adequada para realizar a sua procriação. Sua presença em nossa região 

mostra a qualidade dos ecossistemas marinhos costeiros e oceânicos que os 

turistas que visitarem os municípios do Litoral Norte de São Paulo encontrarão”, 

finaliza. 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece 

acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 

Sobre o Circuito Litoral Norte 

O Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São Paulo vem se 

consolidando como referência neste segmento para o Estado, apresentando uma 

gestão integrada e focada no desenvolvimento conjunto das cidades participantes 

(Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). 

O Circuito soma atrativos, equipamentos e serviços turísticos das cinco cidades 

integrantes, com o objetivo de enriquecer a oferta turística, ampliar as opções de 

visita e a satisfação do turista, com consequente aumento do fluxo e da 

permanência dos visitantes na região do Litoral Norte paulista, assim como a 

geração de trabalho, renda e qualidade de vida. 

Nessa retomada, o consórcio vem realizando importantes parcerias com a 

Secretaria de Turismo do Estado e Ministério do Turismo, entre outras entidades, 

para garantir o retorno das atividades turísticas de forma segura e apoiar o trade 

regional a se restabelecer da melhor forma. 

Mais informações: www.circuitolitoralnorte.tur.br 

https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias
http://www.circuitolitoralnorte.tur.br/
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Começa temporada de baleias no Litoral Norte de São Paulo 

 

Todos os anos, de junho a novembro, a costa brasileira ganha um atrativo que 

completa seus cenários de praias paradisíacas: a temporada de baleias. E o Litoral 

Norte de São Paulo vem se consolidando como um dos grandes pontos de 

observação de cetáceos, que chegam em águas brasileiras para se reproduzir e ter 

seus filhotes. 

As cinco cidades que integram o Circuito Litoral Norte, Bertioga, Caraguatatuba, 

Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, vem registrando números recordes de 

avistagens de baleias e cetáceos – que também incluem golfinhos e botos. 

Segundo dados do Projeto Baleia à Vista, na temporada de 2021, mais de 300 

baleias passaram pelas águas da região. 

O Litoral Norte de São Paulo tem uma fauna marinha bem rica e diversa e, mesmo 

em águas mais costeiras, é possível se observar 4 espécies de baleias e 7 espécies 

de golfinhos, além de tartarugas, raias-manta, tubarão-baleia e uma enorme 

diversidade de aves pelágicas. 

As baleias jubarte, grandes estrelas da região, costumam ser avistadas entre maio 

e agosto. As gigantes nadadoras desta espécie chegam a ter 16 metros e podem 

pesar até 35 toneladas. 

Para o idealizador do Projeto Baleia à Vista, Julio Cardoso, ainda há muita pesquisa 

a ser feita para entender os hábitos da espécie, mas é fato que, nos últimos anos, 

vem sendo notado um registro maior de baleias no litoral brasileiro. 



 

 
 

“A maior parte delas, nessa trajetória de vir da região fria, indo para a região de 

reprodução nas águas mais quentes. Mas as que passam e ficam no Litoral Norte 

de São Paulo são as mais jovens. Algumas nem vão completar essa migração, pois 

não estão em idade de reprodução. Descobrimos que estão buscando algum tipo 

de alimento, fazendo a troca de pele. Ainda estão pesquisando para entender 

melhor”, diz. 

Para desenvolver o turismo de avistamento de cetáceos, é fundamental que os 

municípios tenham uma infraestrutura adequada de píeres de embarque e 

desembarque de passageiros para esse tipo de atividade. 

 “É uma natureza muito rica e de grande biodiversidade que pode ser explorada de 

forma sustentável pelo turismo de natureza responsável, que é o tipo de turismo 

que mais cresce no mundo”, acrescenta Cardoso. 

Também focado em apoiar as práticas sustentáveis das cinco cidades da região 

turística, o Circuito Litoral Norte vem dando todo o suporte para que Bertioga 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba possam desenvolver esse 

potencial tanto em estrutura física, quanto de serviços. 

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Ilhabela, Luciane 

Leite, é essencial atuar de forma sustentável: “os registros de baleias jubarte vêm 

aumentando a cada ano no arquipélago, precisamos estar preparados para 

trabalhar bem esta atividade sem causar impactos negativos aos animais e 

proporcionar uma experiência única ao turista”. 

A secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Augusto Balbo reforça que essa 

é uma boa alternativa para impulsionar o turismo na baixa temporada: “no dia 26 

de maio, tivemos a primeira baleia passando pelo canal. A Setur segue promovendo 

o turismo de avistagem, mas lembrando que devem ser respeitadas as normas 

para não assustar ou estressar os animais. Estamos fazendo uma campanha de 

turismo responsável para observação de baleias, distribuindo cartazes, materiais 

gráficos e instalando placas com o objetivo de educar e conscientizar os 

apreciadores. Nesta temporada, a procura por passeios voltados à avistagem de 

cetáceos está alta, sendo uma boa alternativa para fomento do turismo na baixa 

temporada. Há uns anos, em média 60 baleias passavam pelo canal. Já em 2021, 

foram mais de 130 baleias e a expectativa é que nesse ano seja parecido”. 

Segundo o secretário de Turismo de Ubatuba, Alessandro Luis Morau, a cidade é 

rota de cetáceos durante o período de outono/inverno no Litoral Norte de São 

Paulo. “A observação de cetáceos é uma atividade turística de mínimo impacto, que 

vem alinhada ao ecoturismo e sustentabilidade que buscamos para Ubatuba. Os 

turistas que nos visitam podem ter essa vivência inesquecível de encontrar 

golfinhos e baleias que passam por nossa região. Rotas como a Ilha Anchieta, 

Ponta Grossa, Ilha da Rapada e Ilha das Couves são propícias para a observação 



 

 
 

de cetáceos, sendo que algumas espécies podem ser vistas em todas as estações 

do ano. Iremos fomentar e fortalecer cada vez mais essa atividade em Ubatuba, 

através de parcerias com agências de turismo, setor náutico, comunidades 

tradicionais, APA Marinha e demais setores do trade, para incentivo da economia 

local por meio do turismo sustentável aliado à preservação e conservação do meio 

ambiente”, fala. 

A secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, lembra da 

importância da atividade para a preservação: “o avistamento de cetáceos é um 

importante atrativo para a região e Caraguatatuba conta com o aparecimento de 

muitos golfinhos nessa época, tanto na orla central, quanto na região norte. Eles 

passam pela cidade em bandos encantando turistas e moradores, fazendo com 

que a gente se sinta um pouco mais próximo da natureza e talvez, assim, se sinta 

mais desperto para a consciência e preservação ambiental”. 

Já o secretário de Turismo de Bertioga, Ney Rocha, ressalta que a presença dessas 

espécies também é um importante indicativo para a biodiversidade local. “Os 

cetáceos, estas encantadoras criaturas que inspiraram as fantasias de Moby Dick e 

Flipper, entre outras, são grandes indicadores da qualidade ambiental da costa 

marinha por onde transitam em busca de locais com alimentação farta e qualidade 

de água adequada para realizar a sua procriação. Sua presença em nossa região 

mostra a qualidade dos ecossistemas marinhos costeiros e oceânicos que os 

turistas que visitarem os municípios do Litoral Norte de São Paulo encontrarão”, 

finaliza. 

Para conhecer todas as experiências que o Litoral Norte oferece 

acesse: https://circuitolitoralnorte.tur.br/experiencias 
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