
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Segunda e Terça-Feira, 06 e 07 de Junho de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Caraguá: Cadastro de Estagiários para Prefeitura vai até o dia 21 de junho 

 

Caraguatatuba 

Em Caraguá: 4° dose da vacina contra o Covid-19 começa a ser aplicada 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem mais de 100 vagas de emprego até quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

De olho no turismo esportivo, Prefeitura confirma Campeonato Brasileiro de Jet Ski, 

Festival de Vela e XTerra em Caraguatatuba 

 

Contra e Verso 

Caraguatatuba 

Atualização do Regimento Interno possibilitou Reeleição da Presidência 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Três foragidos da Justiça são localizados e presos no Litoral Norte durante o último 

final de semana 

 

Caraguatatuba 

Homem é encontrado morto a facadas no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

PM prende condenado que usou documento do irmão para tentar evitar prisão  

 

Jornal Atos 

Caraguatatuba 

Caraguá prorroga por mais seis meses prazo para regularização de imóveis  

 

Sistema Costa Norte 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caragua-cadastro-de-estagiarios-para-prefeitura-vai-ate-o-dia-21-de-junho/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/em-caragua-4-dose-da-vacina-contra-o-covid-19-comeca-a-ser-aplicada/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19834/pat-de-caraguatatuba-tem-mais-de-100-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/19835/de-olho-no-turismo-esportivo-prefeitura-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/19835/de-olho-no-turismo-esportivo-prefeitura-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra-em-caraguatatuba
https://contraeverso.com.br/atualizacao-do-regimento-interno-possibilitou-reeleicao-da-presidencia/
https://www.ovale.com.br/tres-foragidos-da-justica-s-o-localizados-e-presos-no-litoral-norte-durante-o-ultimo-final-de-semana-1.218544
https://www.ovale.com.br/tres-foragidos-da-justica-s-o-localizados-e-presos-no-litoral-norte-durante-o-ultimo-final-de-semana-1.218544
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/homem-e-encontrado-morto-a-facadas-no-bairro-pereque-mirim-em-caraguatatuba-1.218545
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/pm-prende-condenado-que-usou-documento.html
https://jornalatos.net/ultimas-noticias/caragua-prorroga-por-mais-seis-meses-prazo-para-regularizacao-de-imoveis/


 

 
 

Caraguatatuba 

Polícia encontra homem morto a facadas em Caraguatatuba (SP)  

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Orientadores participam de workshop voltado a inclusão e melhor atendimento nas 

Oficinas Culturais  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia aplicação da 4ª dose contra Covid-19 em maiores de 50 anos 

e profissionais da saúde  

 

Caraguatatuba 

De olho no turismo esportivo, Caraguatatuba confirma Campeonato Brasileiro de 

Jet Ski, Festival de Vela e XTerra  

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Pescadores comemoram abertura para a pesca do camarão 

 

Caraguatatuba 

Novos veículos para saúde 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 104 vagas de emprego até quarta-feira  

 

Caraguatatuba 

Inscrições da 2ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba estão 

abertas  

 

Caraguatatuba 

CaraguaPrev faz cadastramento de aposentados e pensionistas aniversariantes de 

junho  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe visita do deputado federal Marco Bertaiolli e entrega de 

novos veículos para saúde  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia aplicação da 4ª dose contra Covid-19 em maiores de 50 anos 

e profissionais da saúde  

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/policia-encontra-homem-morto-a-facadas-em-caraguatatuba-sp-1.387580
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/06/orientadores-participam-de-workshop-voltado-a-inclusao-e-melhor-atendimento-nas-oficinas-culturais/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/06/orientadores-participam-de-workshop-voltado-a-inclusao-e-melhor-atendimento-nas-oficinas-culturais/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/06/caraguatatuba-inicia-aplicacao-da-4a-dose-contra-covid-19-em-maiores-de-50-anos-e-profissionais-da-saude/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/06/caraguatatuba-inicia-aplicacao-da-4a-dose-contra-covid-19-em-maiores-de-50-anos-e-profissionais-da-saude/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/06/de-olho-no-turismo-esportivo-caraguatatuba-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/06/de-olho-no-turismo-esportivo-caraguatatuba-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra/
https://www.caraguatv.com.br/2022/06/06/pescadores-comemoram-abertura-para-a-pesca-do-camarao/
https://www.caraguatv.com.br/2022/06/06/novos-veiculos-para-saude/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/pat-de-caraguatatuba-tem-104-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-estao-abertas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-estao-abertas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguaprev-faz-cadastramento-de-aposentados-e-pensionistas-aniversariantes-de-junho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguaprev-faz-cadastramento-de-aposentados-e-pensionistas-aniversariantes-de-junho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-visita-do-deputado-federal-marco-bertaiolli-e-entrega-de-novos-veiculos-para-saude
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-visita-do-deputado-federal-marco-bertaiolli-e-entrega-de-novos-veiculos-para-saude
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-inicia-aplicacao-da-4a-dose-contra-covid-19-em-maiores-de-50-anos-e-profissionais-da-saude
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-inicia-aplicacao-da-4a-dose-contra-covid-19-em-maiores-de-50-anos-e-profissionais-da-saude


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa de três modalidades do 37º Jogos Abertos da Juventude 

durante o fim de semana  

 

Caraguatatuba 

Após três meses de defeso, pescadores de Caraguatatuba comemoram abertura 

para a pesca do camarão  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba encerra debate da licitação do transporte público  

 

Caraguatatuba 

Orientadores participam de workshop voltado à inclusão e melhor atendimento nas 

Oficinas Culturais  

 

Caraguatatuba 

Sucesso de bilheteria, espetáculo ‘Violetas na Janela’ é atração no Teatro Mario 

Covas  

 

Caraguatatuba 

Problemas com telefonia móvel e financeiros marcam balanço de maio do Procon 

de Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

De olho no turismo esportivo, Prefeitura confirma Campeonato Brasileiro de Jet Ski, 

Festival de Vela e XTerra em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba segue com inscrições abertas para empresas interessadas em 

compor o 5º Jazz & Vinhos Festival  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe visita do deputado federal Marco Bertaiolli e entrega novos 

veículos para saúde  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Após três meses de defeso, pescadores de Caraguatatuba comemoram abertura 

para a pesca do camarão 

 

Caraguatatuba 

Problemas com telefonia móvel e financeiros marcam balanço de maio do Procon 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-participa-de-tres-modalidades-do-37o-jogos-abertos-da-juventude-durante-o-fim-de-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-participa-de-tres-modalidades-do-37o-jogos-abertos-da-juventude-durante-o-fim-de-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/apos-tres-meses-de-defeso-pescadores-de-caraguatatuba-comemoram-abertura-para-a-pesca-do-camarao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/apos-tres-meses-de-defeso-pescadores-de-caraguatatuba-comemoram-abertura-para-a-pesca-do-camarao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-encerra-debate-da-licitacao-do-transporte-publico
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/orientadores-participam-de-workshop-voltado-a-inclusao-e-melhor-atendimento-nas-oficinas-culturais
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/orientadores-participam-de-workshop-voltado-a-inclusao-e-melhor-atendimento-nas-oficinas-culturais
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/sucesso-de-bilheteria-espetaculo-violetas-na-janela-e-atracao-no-teatro-mario-covas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/sucesso-de-bilheteria-espetaculo-violetas-na-janela-e-atracao-no-teatro-mario-covas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/problemas-com-telefonia-movel-e-financeiros-marcam-balanco-de-maio-do-procon-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/problemas-com-telefonia-movel-e-financeiros-marcam-balanco-de-maio-do-procon-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/de-olho-no-turismo-esportivo-prefeitura-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/de-olho-no-turismo-esportivo-prefeitura-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-segue-com-inscricoes-abertas-para-empresas-interessadas-em-compor-o-5o-jazz-vinhos-festival
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-segue-com-inscricoes-abertas-para-empresas-interessadas-em-compor-o-5o-jazz-vinhos-festival
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-visita-do-deputado-federal-marco-bertaiolli-e-entrega-novos-veiculos-para-saude
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-visita-do-deputado-federal-marco-bertaiolli-e-entrega-novos-veiculos-para-saude
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/apos-tres-meses-de-defeso-pescadores-de-caraguatatuba-comemoram-abertura-para-a-pesca-do-camarao/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/apos-tres-meses-de-defeso-pescadores-de-caraguatatuba-comemoram-abertura-para-a-pesca-do-camarao/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/problemas-com-telefonia-movel-e-financeiros-marcam-balanco-de-maio-do-procon-de-caraguatatuba/


 

 
 

de Caraguatatuba 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

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

nova programação na próxima semana 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 104 vagas de emprego até quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

Inscrições da 2ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba estão 

abertas 

 

Caraguatatuba 

3ª Divisão do Campeonato Amador de Caraguatatuba tem primeiros jogos 

equilibrados e chuva de gols 

 

Caraguatatuba 

Reclamações de bancos dominam ranking do Procon de Caraguatatuba em 

dezembro 

 

Caraguatatuba 

CaraguaPrev faz cadastramento de aposentados e pensionistas aniversariantes de 

junho 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe visita do deputado federal Marco Bertaiolli e entrega de 

novos veículos para saúde 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia aplicação da 4ª dose contra Covid-19 em maiores de 50 anos 

e profissionais da saúde 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa de três modalidades do 37º Jogos Abertos da Juventude 

durante o fim de semana 

 

Caraguatatuba 

Sucesso de bilheteria, espetáculo ‘Violetas na Janela’ é atração no Teatro Mario 

Covas 

 

https://falacaragua.com.br/2022/06/bairro-a-bairro-recolhe-80-toneladas-das-vias-publicas-de-caraguatatuba-e-tem-nova-programacao-na-proxima-semana/
https://falacaragua.com.br/2022/06/bairro-a-bairro-recolhe-80-toneladas-das-vias-publicas-de-caraguatatuba-e-tem-nova-programacao-na-proxima-semana/
https://falacaragua.com.br/2022/06/pat-de-caraguatatuba-tem-104-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/06/inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-estao-abertas/
https://falacaragua.com.br/2022/06/inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-estao-abertas/
https://falacaragua.com.br/2022/06/3a-divisao-do-campeonato-amador-de-caraguatatuba-tem-primeiros-jogos-equilibrados-e-chuva-de-gols/
https://falacaragua.com.br/2022/06/3a-divisao-do-campeonato-amador-de-caraguatatuba-tem-primeiros-jogos-equilibrados-e-chuva-de-gols/
https://falacaragua.com.br/2022/06/reclamacoes-de-bancos-dominam-ranking-do-procon-de-caraguatatuba-em-dezembro/
https://falacaragua.com.br/2022/06/reclamacoes-de-bancos-dominam-ranking-do-procon-de-caraguatatuba-em-dezembro/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguaprev-faz-cadastramento-de-aposentados-e-pensionistas-aniversariantes-de-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguaprev-faz-cadastramento-de-aposentados-e-pensionistas-aniversariantes-de-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-recebe-visita-do-deputado-federal-marco-bertaiolli-e-entrega-de-novos-veiculos-para-saude/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-recebe-visita-do-deputado-federal-marco-bertaiolli-e-entrega-de-novos-veiculos-para-saude/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-inicia-aplicacao-da-4a-dose-contra-covid-19-em-maiores-de-50-anos-e-profissionais-da-saude/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-inicia-aplicacao-da-4a-dose-contra-covid-19-em-maiores-de-50-anos-e-profissionais-da-saude/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-participa-de-tres-modalidades-do-37o-jogos-abertos-da-juventude-durante-o-fim-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-participa-de-tres-modalidades-do-37o-jogos-abertos-da-juventude-durante-o-fim-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2022/06/sucesso-de-bilheteria-espetaculo-violetas-na-janela-e-atracao-no-teatro-mario-covas/
https://falacaragua.com.br/2022/06/sucesso-de-bilheteria-espetaculo-violetas-na-janela-e-atracao-no-teatro-mario-covas/


 

 
 

Caraguatatuba 

Orientadores participam de workshop voltado à inclusão e melhor atendimento nas 

Oficinas Culturais 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 104 vagas de emprego até quarta-feira  

 

Caraguatatuba 

De olho no turismo esportivo, Prefeitura confirma Campeonato Brasileiro de Jet Ski, 

Festival de Vela e XTerra em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

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

– A Semana do Mar em São Paulo  

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Pré-candidato ao governo de São Paulo Felicio Ramuth (PSD) estará nesta terça em 

Caraguá 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Inscrições da 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba serão 

abertas nesta segunda-feira 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre processo seletivo para estagiários de cursos superiores, 

técnicos e ensino médio 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba divulga calendario esportivo do segundo semestre 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Homem é encontrado morto com ferimentos de arma branca, em Caraguatatuba 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba oferece 104 vagas de emprego 

 

Caraguatatuba 

https://falacaragua.com.br/2022/06/orientadores-participam-de-workshop-voltado-a-inclusao-e-melhor-atendimento-nas-oficinas-culturais/
https://falacaragua.com.br/2022/06/orientadores-participam-de-workshop-voltado-a-inclusao-e-melhor-atendimento-nas-oficinas-culturais/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/06/pat-de-caraguatatuba-tem-104-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/06/de-olho-no-turismo-esportivo-prefeitura-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/06/de-olho-no-turismo-esportivo-prefeitura-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/07/turismo-de-base-comunitaria-de-caraguatatuba-e-destaque-na-marina-week-2022-a-semana-do-mar-em-sao-paulo/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/07/turismo-de-base-comunitaria-de-caraguatatuba-e-destaque-na-marina-week-2022-a-semana-do-mar-em-sao-paulo/
https://www.litoralempauta.com.br/pre-candidato-ao-governo-de-sao-paulo-felicio-ramuth-psd-estara-nesta-terca-em-caragua/
https://www.litoralempauta.com.br/pre-candidato-ao-governo-de-sao-paulo-felicio-ramuth-psd-estara-nesta-terca-em-caragua/
https://spriomais.com.br/2022/06/06/inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-serao-abertas-nesta-segunda-feira/
https://spriomais.com.br/2022/06/06/inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-serao-abertas-nesta-segunda-feira/
https://spriomais.com.br/2022/06/06/caraguatatuba-abre-processo-seletivo-para-estagiarios-de-cursos-superiores-tecnicos-e-ensino-medio/
https://spriomais.com.br/2022/06/06/caraguatatuba-abre-processo-seletivo-para-estagiarios-de-cursos-superiores-tecnicos-e-ensino-medio/
https://spriomais.com.br/2022/06/07/caraguatatuba-divulga-calendario-esportivo-do-segundo-semestre/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/homem-e-encontrado-morto-com-ferimentos-de-arma-branca-em-guaratingueta-16515924
https://litoraldefato.com.br/2022/06/06/pat-de-caraguatatuba-oferece-104-vagas-de-emprego/


 

 
 

Turismo Esportivo: Caraguatatuba confirma Campeonato Brasileiro de Jet ski, 

Festival de Vela e XTerra 

 

Caraguatatuba 

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

– A Semana do Mar em São Paulo 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Homem é morto facadas no bairro Perequê em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

De olho no turismo esportivo, Prefeitura confirma Campeonato Brasileiro de Jet Ski, 

Festival de Vela e XTerra em Caraguatatuba  
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Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 104 vagas de emprego até quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

De olho no turismo esportivo, Prefeitura confirma Campeonato Brasileiro de Jet Ski, 
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Caraguatatuba 

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

– A Semana do Mar em São Paulo 

 

Notícias das Praias 

Caraguatatuba 

Baixa adesão obriga prefeitura de Caraguatatuba a prorrogar vacinação contra a 

Gripe e Sarampo 

 

Caraguatatuba 

PM prende em Caraguatatuba condenado que usou documento do irmão para 

tentar evitar prisão 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

Cadáver é encontrado com ferimentos no tórax, pescoço e costas em 

Caraguatatuba  

 

PR6 Taubaté 

https://litoraldefato.com.br/2022/06/06/turismo-esportivo-caraguatatuba-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/06/turismo-esportivo-caraguatatuba-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/07/turismo-de-base-comunitaria-de-caraguatatuba-e-destaque-na-marina-week-2022-a-semana-do-mar-em-sao-paulo/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/07/turismo-de-base-comunitaria-de-caraguatatuba-e-destaque-na-marina-week-2022-a-semana-do-mar-em-sao-paulo/
https://agazetarm.com.br/2022/06/homem-e-morto-facadas-no-bairro-pereque-em-caraguatatuba/
https://agazetarm.com.br/2022/06/de-olho-no-turismo-esportivo-prefeitura-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra-em-caraguatatuba/
https://agazetarm.com.br/2022/06/de-olho-no-turismo-esportivo-prefeitura-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/06/pat-de-caraguatatuba-tem-104-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/06/de-olho-no-turismo-esportivo-prefeitura-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/06/de-olho-no-turismo-esportivo-prefeitura-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/07/turismo-de-base-comunitaria-de-caraguatatuba-e-destaque-na-marina-week-2022-a-semana-do-mar-em-sao-paulo/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/07/turismo-de-base-comunitaria-de-caraguatatuba-e-destaque-na-marina-week-2022-a-semana-do-mar-em-sao-paulo/
https://noticiasdaspraias.com/2022/06/06/baixa-adesao-obriga-prefeitura-de-caraguatatuba-a-prorrogar-vacinacao-contra-a-gripe-e-sarampo/
https://noticiasdaspraias.com/2022/06/06/baixa-adesao-obriga-prefeitura-de-caraguatatuba-a-prorrogar-vacinacao-contra-a-gripe-e-sarampo/
https://noticiasdaspraias.com/2022/06/06/pm-prende-em-caraguatatuba-condenado-que-usou-documento-do-irmao-para-tentar-evitar-prisao/
https://noticiasdaspraias.com/2022/06/06/pm-prende-em-caraguatatuba-condenado-que-usou-documento-do-irmao-para-tentar-evitar-prisao/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/06/07/cadaver-e-encoado-com-ferimentos-no-torax-pescoco-e-costas-em-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/06/07/cadaver-e-encoado-com-ferimentos-no-torax-pescoco-e-costas-em-caraguatatuba/
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TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Hotéis e quiosques fazem campanha do agasalho em Caraguatatuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pr6taubate.com.br/2022/06/homem-e-morto-facadas-no-bairro-pereque-em-caraguatatuba/
https://www.pr6taubate.com.br/2022/06/de-olho-no-turismo-esportivo-prefeitura-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra-em-caraguatatuba/
https://www.pr6taubate.com.br/2022/06/de-olho-no-turismo-esportivo-prefeitura-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra-em-caraguatatuba/
https://globoplay.globo.com/v/10642121/
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Caraguá: Cadastro de Estagiários para Prefeitura vai 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. 

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


 

 
 

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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Em Caraguá: 4° dose da vacina contra o Covid-19 começa a ser 

aplicada 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta 

segunda-feira (6/6), aplicação da 4ª dose da vacina contra Covid-19 para pessoas 

com mais de 50 anos e a todos os profissionais da saúde, conforme diretriz do 

Ministério da Saúde. 

Os municípios poderão utilizar para o esquema vacinal deste público as vacinas 

Pfizer, AstraZeneca e Janssen, conforme disponibilidade nas unidades de saúde. A 

nova dose de reforço pode ser aplicada após quatro meses da terceira dose. 

A vacinação no município ocorre 24h nas três Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAs) das regiões Norte, Centro e Sul, sem necessidade de agendamento prévio, 

além também, das Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 

16h30. 

Segundo a Secretaria de Saúde de Caraguatatuba até o momento, 38.799 pessoas 

já tomaram 3ª dose. 

O Ministério da Saúde também orienta a população acima de 60 anos e pessoas 

imunossuprimidas a tomarem a quarta dose. 



 

 
 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher, reforça que a vacinação é a única forma de 

conter um aumento dos casos da doença. “É muito importante que as pessoas 

completem as vacinas para reforçar a imunização”, destaca. 

Serviço 

UPA Centro – Avenida Maranhão, 451 – Jardim Primavera 

UPA Norte – Rua Irineu de Mello Neto, 600 – Massaguaçu 

UPA Sul – Rua José Geraldo Fernandes da Silva Filho, 297 – Perequê-Mirim 

Unidades Básicas de Saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2  
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PAT de Caraguatatuba tem mais de 100 vagas de emprego até 

quarta-feira 

 

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

segunda-feira (6) o quadro de vagas para 104 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são de 20 para Motoboy e seis para Corretor de Imóveis. 

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

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

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

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

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

Obras, Almoxarife, Armador, Atendente de reserva, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de 

Departamento Pessoal, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Limpeza, Auxililar de 

Mecânico, Balconista, Carpinteiro, Consultor de Vendas (Autos), Consultor de 

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

Empacotador, Funileiro, Instalador de Alarmes Residenciais, Instalador/Montador 



 

 
 

de Toldos e Painéis, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Auto, Mecânico 

de Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

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

Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista 

Entregador, Operador de Caixa, Operador de Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de 

Automóveis, Polidor de Automóveis, Representante Comercial (ramo alimentício), 

Representante de Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico em Informática, 

Tratorista, Vendedor de Máquina de Cartão e Vendedor Externo. 
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De olho no turismo esportivo, Prefeitura confirma Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski, Festival de Vela e XTerra em Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba deu início a um planejamento estratégico para 

ampliar o número de eventos esportivos realizados na cidade. Com um calendário 

capaz de movimentar toda a cadeia de serviços gerada pelo segmento, o objetivo é 

estimular o turismo e aquecer a economia. 

Para projetar o município no cenário esportivo nacional, a Secretaria de Turismo 

(Setur) aposta em uma programação formada por competições inéditas e de 

esportes integrados à natureza que irão desafiar atletas de diferentes maneiras 

pela terra, pelo céu e pelo mar. 

Além de torneios municipais, regionais e estaduais, a cidade recebe, a partir do 

segundo semestre deste ano, atrações como a 1ª Etapa do 33º Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022, de 1º a 3 de julho, na Praia do Centro, com 

esportistas de todo o país. 

No mesmo mês, a agenda prevê também a realização da 1ª Prova de Pesca 

Municipal ‘Vilma Domiciano’, que homenageia a atleta caraguatatubense e 

hexacampeã mundial de pesca, falecida em janeiro de 2017. Os amantes da pesca 

esportiva se reunirão na Praia do Massaguaçu, no fim de semana de 2 a 3 de julho. 

Outra novidade é a Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre, que promete fortes 

emoções para os pilotos de modalidades como parapente e asa delta, de 22 a 24 



 

 
 

de julho, para saltos diretamente da Rampa Auracy Mansano (rampa leste) do 

Morro Santo Antônio. 

Já entre os dias 5 e 7 de agosto, o governo municipal promove, em parceria com a 

Confederação Brasileira de Vela (CBVela), o 1º Festival de Vela de Caraguatatuba, 

na Praia do Centro, tendo a presença confirmada de classes como Kitesurf, IQ Foil, 

Fórmula Kite, Hobie Cat 14 e 16. 

Em setembro, será a vez do XTERRA Brazil, maior circuito de esportes outdoor do 

mundo, que espera reunir, nos dias 24 e 25, mais de 5 mil atletas (profissionais e 

amadores) na cidade, durante a sétima etapa do ano, para provas de duathlon, trail 

run, mountain bike e XTERRA Kids. 

O calendário traz ainda o Aloha Spirit Festival, o maior evento de esportes 

aquáticos do mundo. Com modalidades como Va’a, Stand Up Paddle, Natação em 

águas abertas, Surfski, Paddleboard, Waterman e Apneia, reunindo competidores 

de diversas localidades em Caraguatatuba, de 11 a 13 de novembro. 

Segundo a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o prefeito Aguilar 

Junior também aposta no turismo de eventos esportivos considerando o perfil 

desse público. “Estamos falando de atletas que preservam e procuram ter mais 

cuidado com a natureza. Além disso, esses esportistas costumam viajar com a 

família ou acompanhados de comissão técnica, o que possibilita uma maior 

rotatividade de visitantes e movimento na baixa temporada, tendo em vista 

melhores condições de preços nos serviços de hospedagem, alimentação e 

transporte, favorecendo consequentemente o comércio local”, lembrou Fernanda. 

Juntamente com a organização da Secretaria de Esportes e Recreação, a 

Prefeitura, somará a realização de pelo menos 25 eventos esportivos até dezembro 

de 2022. Confira o calendário geral com as próximas competições esportivas em 

Caraguatatuba: 

JUNHO 

12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia 

Local: Praia Martim de Sá 

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu 

Local: Ciase Sumaré 

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua 

Local: Largada Praia do Indaiá 

26/06 – Circuito Mares (natação) 

Local: Praia da Cocanha 

JULHO 



 

 
 

01 a 03/07 – 1ª Etapa do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022 

Local: Praia do Centro 

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Local: Praia do Massaguaçu 

02/07 – Arena Cross 

Local: Serramar Shopping 

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre 

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste) 

31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

AGOSTO 

05 a 07/08 – 1° Festival de Vela de Caraguatatuba 

Local: Praia do Centro 

06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

07/08 – Torneio de Tênis 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

10/08 – MMA Brasil Tour Internacional 

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona) 

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei) 

Local: Praça Ton Ferreira (Centro) 

SETEMBRO 

11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba 

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua 

OUTUBRO 

09/10 – Festival Municipal de Natação 



 

 
 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba 

30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

NOVEMBRO 

11 a 13/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba 

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

DEZEMBRO 

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi) 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua 
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Atualização do Regimento Interno possibilitou Reeleição da 

Presidência 

 

A Câmara Municipal de Caraguatatuba realizou recentemente a atualização do seu 

Regimento Interno e assim como diz o nome, são as regras e os limites dos 

Vereadores no trato de sua função, obrigações, direitos e deveres. Dentre os vários 

itens abordados pela Comissão de Atualização, o Presidente do primeiro Biênio 

ganha o direito de se reeleger para o período seguinte. Tato Aguilar, atual 

Presidente e já reeleito conta o que levaram os Vereadores a permitir este 

benefício. 

O Regimento Interno da Câmara Municipal de Caraguatatuba começou a ser 

atualizado em 2020, na gestão do ex-Presidente e atual Secretário Municipal de 

Habitação Carlinhos da Farmácia. Datado de 1990 havia a necessidade de sua 

atualização, pois a última alteração se deu na data mencionada, quando da criação 

da Lei Orgânica Municipal, ou, como alguns chamam, de Constituição Municipal. 

Segundo Tato Aguilar os Vereadores membros da Comissão de Atualização 

cogitaram da Reeleição do Presidente do primeiro Biênio para o segundo Biênio do 

mesmo mandato e gestão. A princípio o atual Presidente foi contra a ideia e, assim 

como Pedro Apóstolo, negou a ideia por três vezes. 

O Presidente relata que os Vereadores basearam a ideia da Reeleição na 

valorização da Câmara e dos Legisladores, bem como na divulgação e na liderança 

que ele vem exercendo desde o seu primeiro mandato e na segunda vez como 

Presidente do Legislativo. “Eles propuseram a Reeleição para que eu desse 

continuidade no meu trabalho”, disse. 



 

 
 

Mas o Regimento Interno não foi atualizado apenas no quesito Reeleição da 

Presidência no mesmo mandato. Itens como o Julgamento das Contas dos ex-

Prefeitos que antes eram feitos por Decreto, agora estão normatizadas no novo 

documento. O uso do plenário para eventos que não sejam apenas as Sessões 

Ordinárias, Solenes e Especiais também está inserido. As Comissões Permanentes 

agora podem arquivar Projetos de Lei que forem vetados por duas das três 

existentes. 

Foram incluídas também artigos que regulamentam a Sessão On Line, criada 

durante a Pandemia, a Posse às 11 horas de 1º de Janeiro do início de uma nova 

Legislatura, a possibilidade do Suplente ocupar uma Comissão Permanente ou 

Temporária, o Salário dos Vereadores da gestão seguinte deverá ser votado até 

120 dias antes do pleito e não há 30 dias como era feito. Um projeto protocolado 

no setor Legislativo da casa terá 120 dias para tramitar, sob risco de arquivamento 

e a mudança no Quórum, onde os assuntos de relevância serão votados por 

maioria Absoluta e não maioria Simples. 

Para este assunto uma explicação detalhada deve ser feita. O mínimo de Quórum 

que a Câmara de Caraguá pode votar é de oito Vereadores, pelo fato de serem 15 

membros. No caso de maioria Simples se estiverem oito Vereadores, quatro deles 

aprovam a propositura, pois o Presidente não vota. No caso de maioria Absoluta 

são necessários 10 votos ou 2/3 dos membros e sendo assim, caso estejam 

apenas oito membros, não poderá ser votada. 

Ao contrário do que vinha ocorrendo, com a atualização do Regimento Interno o 

Vereador que estiver cursando nível superior não poderá mais faltar a sessão por 

causa das aulas. 

Tato Aguilar ressalta o bom trabalho desempenhado ao citar o número de votos 

que o reconduziram a Presidência do Legislativo a partir de Janeiro de 2023, 14 

votos. “Vejo que conquistei o respeito e a confiança dos Vereadores e da Câmara 

de Caraguá”, afirma frisando a redução dos custos do Orçamento Legislativo, na 

ordem de R$ 10 Milhões nos últimos dois anos com a devolução sendo usada para 

os gastos com a Saúde e a divisão dos atos dentro da casa, como a Galeria das 

Mulheres, uma iniciativa da Vereadora Vera Morais e a Câmara Jovem com toda 

bancada. 

Quanto a eleição da Mesa Diretora em Maio, observa que Câmaras como a de São 

Paulo e Caçapava fizeram o mesmo. Ainda sobre a Reeleição, Tato conta que 

precisou abdicar de vários projetos particulares e políticos. “Além de Professor e 

Vereador sou Empresário e pensei em formar família para 2023, bem como exercer 

uma função no Executivo. Sobre a função, o Presidente da Câmara disse que foi 

convidado por seu irmão, o Prefeito Aguilar Júnior para assumir uma Secretaria. “Eu 

disse que aceitaria, desde que não fosse Saúde, Educação e Serviços Públicos, 

mas por causa da Reeleição declinei do convite”, disse. 



 

 
 

Finalizando o Presidente Reeleito da Câmara de Caraguatatuba afirmou que irá 

devolver a área do E.C. XV de Novembro para a Prefeitura, mantendo o anexo, 

porém em outro prédio, trazendo para a sede os Vereadores e transferindo setores 

como a Comunicação, Financeiro, RH e outros para o novo endereço, que ainda 

não foi escolhido. 

Sobre o Concurso Público a Fipe – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – 

está preparando um relatório que deverá ser entregue a Presidência e desta para a 

Vunesp para a preparação do Edital do Concurso. 

Tato afirmou que está tramitando a instalação da TV Câmara e por enquanto o que 

deve se efetivar é a Camuca Flix, o canal de TV via Web do Legislativo local, que 

será repassado para a TV Câmara assim que o link em UHF estiver pronto. 
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Três foragidos da Justiça são localizados e presos no Litoral Norte 

durante o último final de semana 

Homens foram encontrados em Ubatuba e em Caraguatatuba 

 

Três foragidos da Justiça foram localizados e presos pela PM (Polícia Militar) em 

Ubatuba e em Caraguatatuba, cidades do Litoral Norte de São Paulo, durante o 

último final de semana. 

O primeiro caso ocorreu no último sábado (4), em Ubatuba. Os outros dois 

ocorreram em Caraguá, durante o último domingo (5). 

Todos foram encaminhados à cadeia pública e seguem à disposição da Justiça. 

Ubatuba 

Por volta das 21h do último sábado (4), um homem que estava sendo procurado 

pelo crime de receptação foi abordado no bairro Itaguá. 

Com o nome constando na listagem de procurados da Justiça, ele foi preso em 

flagrante. 

Caraguatatuba 

Já em Caraguá, um homem foi preso por volta das 0h50 do último domingo (5). O 

suspeito estava sendo procurado pelo crime de roubo e foi localizado no bairro 

Perequê-Mirim. 



 

 
 

Por fim, às 9h40, um homem foi preso no Tinga. O crime dele não foi divulgado. 
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Homem é encontrado morto a facadas no bairro Perequê-Mirim, em 

Caraguatatuba 

Autor do crime não foi localizado e a Polícia Civil segue apurando os fatos. Vítima 

estava sem documentos e ainda não foi identificada 

 

Um homem foi morto a várias facadas no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, 

durante a noite do último domingo (5). A vítima estava sem documentos e, até o 

momento, segue sem identificação. 

De acordo com nota enviada a OVALE pelo 20° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar 

do Interior), as equipes foram acionadas via Copom (Centro de Operações da 

Polícia Militar), por volta das 20h20, e encontraram o homem já sem sinais vitais. 

Profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também 

estiveram no local e confirmaram o óbito. 

Até o momento, ninguém foi preso e a Polícia Civil segue com as investigações para 

localizar o autor do crime. 
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PM prende condenado que usou documento do irmão para tentar 

evitar prisão 

 

Um foragido da justiça foi preso pela polícia militar,  na região sul de 

Caraguatatuba, na madrugada de domingo(5). Ele utilizava o documento do irmão 

para tentar evitar sua prisão. O foragido está condenado até 2029 por roubo.  

A prisão ocorreu no bairro  do Perequê-Mirim, durante abordagem feita em um 

veículo. Na blitz, o motorista apresentou uma CNH que pertencia ao seu irmão. Os 

policiais perceberam que a foto no documento não era a mesma do suspeito 

abordado, pertencia na verdade ao irmão dele.  

A PM checou a verdadeira identidade do homem e constatou que ele estava 

foragido da justiça, condenado até 2029 por roubo. Ele foi encaminhado ate a 

delegacia de polícia, onde além de ficar detido à disposição da justiça, também, foi 

indiciado por uso de documento falso.  

A PM prendeu ainda outros dois foragidos da justiça no fim de semana. Em 

Ubatuba, no sábado, no bairro do Itaguá, em Ubatuba, foi recapturado um homem 



 

 
 

condenado por receptação. No bairro do Tinga, em Caraguatatuba, no domingo, foi 

recapturado outro foragido da justiça. 
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Caraguá prorroga por mais seis meses prazo para regularização de 

imóveis 

Medida visa colaborar com a população no processo de adequação de residências 

 

Com foco em avançar na regularização, Caraguatatuba prorrogou, nesta semana, o 

prazo para que os moradores possam adequar os seus imóveis. Os moradores 

terão mais seis meses para estarem alinhados ao processo. 

De acordo com o Município, a medida atende edificações residenciais e comerciais 

reformadas, ampliadas, concluídas ou fase de finalização com área construída de 

uso misto e institucional. Depois da aprovação do projeto de regularização pela 

secretaria de Urbanismo, o Alvará de Regularização da Edificação e o “Habite-se” 

serão expedidos. 

A ação é realizada em acordo com a lei do Plano Diretor, ferramenta básica da 

política de desenvolvimento urbano e planejamento municipal. Medida obrigatória 

para cidades que excedem vinte mil habitantes. 

Para regularizar o imóvel, é preciso acessar o site oficial da Prefeitura, o 

caraguatatuba.sp.gov.br, onde estão ainda a lista de documentários necessários, 

além de instruções específicas. 

Caso haja dúvidas, o morador deve entrar em contato com a secretaria de 

Urbanismo através do telefone (12) 3886-6060. Há ainda a opção de atendimento 



 

 
 

presencial, na sede da pasta, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, na 

avenida Brasil, nº 749, no Sumaré. 
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Polícia encontra homem morto a facadas em Caraguatatuba (SP) 

Caso ocorreu na noite do último domingo (5). Polícia Civil investiga o caso 

 

A Polícia Militar encontrou um homem morto a facadas no bairro Jaraguá, em 

Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo, na noite do último domingo (5). 

Segundo a PM, uma equipe foi acionada e encontrou a vítima, de 

aproximadamente 40 anos e sem documentos, na avenida José da Costa Pinheiro 

Junior, nas proximidades de um depósito e uma pizzaria. 

O homem estava com ferimentos de facadas no tórax, pescoço e costas. 

A perícia foi realizada no local e o caso registrado na Polícia Civil, que investiga o 

crime. 
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Orientadores participam de workshop voltado a inclusão e melhor 

atendimento nas Oficinas Culturais 

 

A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, em parceria com 

a Sepedi – Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso, realizou o 

1º Workshop de formação continuada para artistas orientadores das Oficinas 

Culturais. 

Dividido em dois módulos: ‘Pessoas com deficiência e como abordar para 

escritores’ e ‘Adaptação nas Oficinas para melhor atender as pessoas com 

deficiência’, o workshop trabalhou temas, como diversidade, inclusão e arte. 

De acordo com a presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, foi realizado um 

levantamento de dados para identificar se haviam pessoas com deficiência 

participando das Oficinas Culturais para que pudessem ser traçadas estratégias de 

melhoria no atendimento e na inclusão. 

“Ao todo, identificamos cerca de 50 alunos com algum tipo de deficiência 

diagnosticada, embora acreditemos que esse número possa ser maior, porém, sem 

diagnóstico comprobatório. Assim, surgiu a iniciativa de capacitarmos nossos 

orientadores e funcionários para melhor atendimento e acolhimento dessas 

pessoas durante as aulas”, disse a presidente. 

Já o diretor de cultura da Fundação, Felipe Leite, salientou que a pesquisa foi 

realizada em todos os Polos Culturais com a intenção não só de melhorar o 

atendimento, mas também expandir, para que mais pessoas com deficiência 



 

 
 

sintam-se estimuladas a participarem dos cursos gratuitos oferecidos, assim 

gerando um ambiente igualitário com atendimento de qualidade para todos. 

“Estamos sempre em busca de melhorar a qualidade nos atendimentos prestados 

junto às Oficinas Culturais, em especial no que diz respeito à inclusão”, frisou o 

diretor de cultura. 

Além do trabalho que vem sendo fomentado junto aos artistas orientadores e a 

adaptação de rampas nos prédios onde ocorrem as Oficinas, a Fundacc oferece 

também um curso gratuito de Libras para toda a população. Voltado ao público a 

partir dos 16 anos, a Oficina de Libras conta com mais de 30 vagas que foram 

disponibilizadas no Polo do Sumaré.   

Aqueles que tiverem interesse em participar podem entrar em contato pelo 

número: (12) 3881-1834 para saber a disponibilidade de vagas ou deixar o nome 

da lista de espera. O endereço do Centro Cultural é Rua São Sebastião, s/n, 

Sumaré. 
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Caraguatatuba inicia aplicação da 4ª dose contra Covid-19 em 

maiores de 50 anos e profissionais da saúde 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta 

segunda-feira (6/6), aplicação da 4ª dose da vacina contra Covid-19 para pessoas 

com mais de 50 anos e a todos os profissionais da saúde, conforme diretriz do 

Ministério da Saúde. 

Os municípios poderão utilizar para o esquema vacinal deste público as vacinas 

Pfizer, AstraZeneca e Janssen, conforme disponibilidade nas unidades de saúde. A 

nova dose de reforço pode ser aplicada após quatro meses da terceira dose. 

A vacinação no município ocorre 24h nas três Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAs) das regiões Norte, Centro e Sul, sem necessidade de agendamento prévio, 

além também, das Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 

16h30. 

Segundo a Secretaria de Saúde de Caraguatatuba até o momento, 38.799 pessoas 

já tomaram 3ª dose. 

O Ministério da Saúde também orienta a população acima de 60 anos e pessoas 

imunossuprimidas a tomarem a quarta dose. 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher, reforça que a vacinação é a única forma de 

conter um aumento dos casos da doença. “É muito importante que as pessoas 

completem as vacinas para reforçar a imunização”, destaca. 

Serviço 



 

 
 

UPA Centro – Avenida Maranhão, 451 – Jardim Primavera 

UPA Norte – Rua Irineu de Mello Neto, 600 – Massaguaçu 

UPA Sul – Rua José Geraldo Fernandes da Silva Filho, 297 – Perequê-Mirim 

Unidades Básicas de Saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/mrxe47b2
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De olho no turismo esportivo, Caraguatatuba confirma Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski, Festival de Vela e XTerra 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba deu início a um planejamento estratégico para 

ampliar o número de eventos esportivos realizados na cidade. Com um calendário 

capaz de movimentar toda a cadeia de serviços gerada pelo segmento, o objetivo é 

estimular o turismo e aquecer a economia. 

Para projetar o município no cenário esportivo nacional, a Secretaria de Turismo 

(Setur) aposta em uma programação formada por competições inéditas e de 

esportes integrados à natureza que irão desafiar atletas de diferentes maneiras 

pela terra, pelo céu e pelo mar. 

Além de torneios municipais, regionais e estaduais, a cidade recebe, a partir do 

segundo semestre deste ano, atrações como a 1ª Etapa do 33º Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022, abrindo o torneio de 1º a 3 de julho, na Praia do 

Centro, com esportistas de todo o país. 

No mesmo mês, a agenda prevê também a realização da 1ª Prova de Pesca 

Municipal ‘Vilma Domiciano’, que homenageia a atleta caraguatatubense e 

hexacampeã mundial de pesca, falecida em janeiro de 2017. Os amantes da pesca 

esportiva se reunirão na Praia do Massaguaçu, no fim de semana de 2 a 3 de julho. 

Outra novidade é a Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre, que promete fortes 

emoções para os pilotos de modalidades como parapente e asa delta, de 22 a 24 



 

 
 

de julho, para saltos diretamente da Rampa Auracy Mansano (rampa leste) do 

Morro Santo Antônio. 

Já entre os dias 5 e 7 de agosto, o governo municipal promove, em parceria com a 

Confederação Brasileira de Vela (CBVela), o 1º Festival de Vela de Caraguatatuba, 

na Praia do Centro, tendo a presença confirmada de classes como Kitesurf, IQ Foil, 

Fórmula Kite, Hobie Cat 14 e 16.   

Em setembro, será a vez do XTERRA Brazil, maior circuito de esportes outdoor do 

mundo, que espera reunir, nos dias 24 e 25, mais de 5 mil atletas (profissionais e 

amadores) na cidade, durante a sétima etapa do ano, para provas de duathlon, trail 

run, mountain bike e XTERRA Kids. 

O calendário traz ainda o Aloha Spirit Festival, o maior evento de esportes 

aquáticos do mundo. Com modalidades como Va’a, Stand Up Paddle, Natação em 

águas abertas, Surfski, Paddleboard, Waterman e Apneia, reunindo competidores 

de diversas localidades em Caraguatatuba, de 11 a 13 de novembro.  

Segundo a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o prefeito Aguilar 

Junior também aposta no turismo de eventos esportivos considerando o perfil 

desse público. “Estamos falando de atletas que preservam e procuram ter mais 

cuidado com a natureza. Além disso, esses esportistas costumam viajar com a 

família ou acompanhados de comissão técnica, o que possibilita uma maior 

rotatividade de visitantes e movimento na baixa temporada, tendo em vista 

melhores condições de preços nos serviços de hospedagem, alimentação e 

transporte, favorecendo consequentemente o comércio local”, lembrou Fernanda. 

Juntamente com a organização da Secretaria de Esportes e Recreação, a 

Prefeitura, somará a realização de pelo menos 25 eventos esportivos até dezembro 

de 2022. Confira o calendário geral com as próximas competições esportivas em 

Caraguatatuba: 

JUNHO 

12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia 

Local: Praia Martim de Sá 

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu 

Local: Ciase Sumaré 

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua 

Local: Largada Praia do Indaiá 

26/06 – Circuito Mares (natação) 

 Local: Praia da Cocanha 

JULHO 



 

 
 

01 a 03/07 – 1ª Etapa do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022 

Local: Praia do Centro 

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Local: Praia do Massaguaçu 

02/07 – Arena Cross 

Local: Serramar Shopping 

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre 

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste) 

31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

AGOSTO 

05 a 07/08 – 1° Festival de Vela de Caraguatatuba 

Local: Praia do Centro 

06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

07/08 – Torneio de Tênis 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

10/08 – MMA Brasil Tour Internacional 

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona) 

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei) 

Local: Praça Ton Ferreira (Centro) 

SETEMBRO 

11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba 

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua 

OUTUBRO 

09/10 – Festival Municipal de Natação 



 

 
 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba 

30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

NOVEMBRO 

11 a 13/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba 

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

DEZEMBRO 

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi) 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua 

*Programação sujeita à alteração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 06/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Caraguá TV 

 

Pescadores comemoram abertura para a pesca do camarão 

 

Os pescadores de Caraguatatuba iniciaram, na última semana, a pesca e a venda 

de camarões após três meses de defeso. A liberação foi muito comemorada pelos 

trabalhadores do Entreposto de Pesca do Camaroeiro, uma vez que a expectativa 

de venda neste período aumenta 100% em comparação aos meses de proibição da 

pesca. 

A abertura coincide com o feriado prolongado de Corpus Christi e, com isso, os 

pescadores esperam que haja uma grande procura pelo crustáceo, que é um dos 

favoritos da comunidade caiçara e dos turistas. O momento é ótimo para quem vai 

comprar, pois além do produto fresco os preços são mais acessíveis. 

Este ano, o quilo do camarão sete barbas está na faixa dos R$ 20. O cliente tem a 

opção de pedir ele sem a cabeça por R$ 35 ou se preferir todo limpo, sai a R$ 45. 

Além dessa espécie também é comercializado o camarão rosa, com preços que 

variam entre R$ 65 e R$ 90, dependendo do tamanho, e o camarão branco na 

faixa dos R$ 60. 

De acordo com o presidente eleito da Associação dos Pescadores da Praia do 

Camaroeiro, Glaidson Alves Macedo, o Gresso, o crustáceo é o carro-chefe do 

Entreposto. “O momento é o mais aguardado pra todos os pescadores aqui, afinal, 

é o camarão que movimenta o Entreposto. Chegam os meses de junho e julho, o 

pessoal vem ansioso para comprar em grande quantidade”. 



 

 
 

Quem também está feliz com a novidade é Diogo Roberto de Assis, do boxe 2, neto 

de um dos um dos mais antigos pescadores da região, Benedito Francisco do 

Espírito Santo, 77 anos, conhecido como Dito Chico. 

Segundo Diogo, a chegada das embarcações com os crustáceos é animadora para 

quem aguardou tanto pelo fim do defeso. “Esse ano as vendas serão excelentes, 

principalmente porque é o favorito das pessoas e a pesca está indo muito bem”. 

O defeso do Camarão dura três meses e é liberado no dia 1º de junho, quando as 

embarcações voltam ao mar. Para Guilherme Augusto, permissionário de um dos 

boxes no Camaroeiro há aproximadamente um ano e meio, as vendas podem 

surpreender e compensar as perdas dos meses de março, abril e maio. “Além 

disso, quem vem atraído pelo camarão pode acabar atraído pelos peixes e acabar 

levando também. Para nós é sempre um bom negócio”, disse. 

Os principais produtos comercializados no Entreposto de Pesca do Camaroeiro são: 

o Camarão Sete Barbas, Camarão Branco, o Camarão Rosa, Corvina, Linguado, 

Lula, as Pescadas, Robalo e os diferentes tipos de cações, que variam o preço de 

acordo com a espécie. 

Hoje, cada boxe comercializa entre 200 kg e 500 kg de pescados e camarões por 

mês, sendo o período logo após a abertura da pesca do camarão e dezembro os 

melhores, em termos de comércio. 

O Camaroeiro possui 12 permissionários, que são responsáveis pelos boxes. E 

além do entreposto do Camaroeiro, Caraguatatuba possui ainda espaços no Porto 

Novo (região sul), direcionado a pescados e crustáceos, Cocanha e Tabatinga 

(região norte), com foco em mariscos, peixes e crustáceos. 
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Novos veículos para saúde 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba recebeu novos veículos para atender as demandas 

da saúde do município, através de emendas parlamentares do deputado federal 

Marco Bertaiolli. O investimento é de R$ 474.321,00. 

O prefeito Aguilar Junior participou da entrega oficial, no último sábado (4), ao lado 

de Marco Bertaiolli, que destinou à cidade uma van e uma ambulância para 

atender pacientes acamados e acompanhantes em consultas do município e de 

outras cidades. 

O deputado disse que a entrega das chaves representa um investimento para o 

município, que tanto se dedica na área na saúde. “É com muito orgulho que estou 

aqui hoje para reforçar esta brilhante administração ao serviço público”. 

O prefeito Aguilar Junior agradeceu a entrega e destacou que os veículos serão 

muito utilizados nas demandas de viagens em consultas aos hospitais de 

referência. “Quem ganha sempre é a população. Muito obrigado”. 

Também participaram da entrega o presidente da Câmara, Tato Aguilar; a 

secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo e funcionários da secretaria de saúde. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 06/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

PAT de Caraguatatuba tem 104 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (6) o quadro de vagas para 104 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são de 20 para Motoboy e seis para Corretor de Imóveis. 

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

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

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

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

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

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

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

Obras, Almoxarife, Armador, Atendente de reserva, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de 

Departamento Pessoal, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Limpeza, Auxililar de 

Mecânico, Balconista, Carpinteiro, Consultor de Vendas (Autos), Consultor de 

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

Empacotador, Funileiro, Instalador de Alarmes Residenciais, Instalador/Montador 

de Toldos e Painéis, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Auto, Mecânico 

de Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

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

Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista 

Entregador, Operador de Caixa, Operador de Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de 

Automóveis, Polidor de Automóveis, Representante Comercial (ramo alimentício), 

Representante de Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico em Informática, 

Tratorista, Vendedor de Máquina de Cartão e Vendedor Externo. 
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Inscrições da 2ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

estão abertas 

 

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

iniciou nesta segunda-feira (6), no Fundo Social da Solidariedade, as inscrições da 

2ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba. O evento será realizado 

no dia 25 de junho. 

As inscrições vão até o dia 22 de junho. Para a inscrição, é necessário estar com 

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

Desta vez, a largada será as 17h30, em frente ao Quiosque 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. 

A retirada dos kits será nos dias 24 e 25 de junho, na Rensz Calçados, das 9h às 

17h na sexta-feira e das 9h às 14h no sábado. A Rensz fica localizada na rua Major 

Ayres, no Centro de Caraguatatuba. No ato da inscrição, os atletas podem 

experimentar o material utilizado para a confecção das camisetas do evento. 

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 

Retirada dos kits 

Local: Rensz Calçados 

Data: 24 e 25 de junho 

Horário: Das 9h às 17h na sexta-feira e das 9h às 14h no sábado; 

Endereço: Rua Major Ayres, 80 – Centro 
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CaraguaPrev faz cadastramento de aposentados e pensionistas 

aniversariantes de junho 

 

O Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba (CaraguaPrev)  realiza a 

prova de vida dos segurados inativos, aposentados e pensionistas aniversariantes 

do mês de junho até o dia 30 (quinta-feira), das 9h às 16h30, em sua sede, no 

Centro. 

O requerimento deve ser feito pessoalmente pelo beneficiário ou por seu 

representante legal (no caso de menores e incapazes), por meio de formulário 

específico, para não ter o benefício suspenso até a regularização. 

É necessário apresentar cópias e originais dos seguintes documentos: oficial de 

identificação com foto (RG, RNE – Registro Nacional de Estrangeiros, Carteira 



 

 
 

Nacional de Habilitação – CNH, CTPS, passaporte válido, carteira de identificação 

de entidade de classe), CPF válido em todo o território nacional, emitido nos 

últimos 10 anos; formulário preenchido; comprovante de residência emitido com no 

mínimo três meses de antecedência (conta luz, água, telefone, gás, condomínio, 

extrato bancário); e declarar seu estado civil no momento do recadastramento, 

conforme Instrução Normativa que está disponível na edição do Diário Oficial 

Eletrônico do dia 28 de dezembro de 2020 (Edital 440). 

Inativos e pensionistas residentes em Caraguatatuba impossibilitados de 

locomoção por motivo de saúde, devidamente comprovado por atestado médico 

atualizado, podem solicitar a visita domiciliar de recadastramento a ser realizada 

por servidor do CaraguaPrev ou pessoa designada pelo instituto, com pelo menos 

um mês de antecedência do aniversário.  O pedido de visita deve ser requisitado 

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

caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br. O documento precisa ser entregue, com o 

atestado médico original ou cópia autenticada, que comprove de impossibilidade 

de locomoção. 

Os inativos que não residem no município devem encaminhar ao CaraguaPrev 

declaração de vida, estado civil e residência, feita e assinada em cartório com firma 

reconhecida por autenticidade, embaixada ou consulado do Brasil no mesmo mês 

do recadastramento, contendo os dados pessoais, telefone de contato, endereço 

residencial completo, correio eletrônico e estado civil. 

O instituto é responsável pelas aposentadorias e pensões dos funcionários da 

Prefeitura de Caraguatatuba, Câmara Municipal, Fundação Educacional e Cultural 

de Caraguatatuba (Fundacc) e do próprio instituto. 

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

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

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

caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/12/Edital_440.pdf
mailto:caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br
mailto:caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br
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Caraguatatuba recebe visita do deputado federal Marco Bertaiolli e 

entrega de novos veículos para saúde 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba recebeu novos veículos para atender as demandas 

da saúde do município, através de emendas parlamentares do deputado federal 

Marco Bertaiolli. O investimento é de R$ 474.321,00. 

O prefeito Aguilar Junior participou da entrega oficial, no último sábado (4), ao lado 

de Marco Bertaiolli, que destinou à cidade uma van e uma ambulância para 

atender pacientes acamados e acompanhantes em consultas do município e de 

outras cidades. 



 

 
 

O deputado disse que a entrega das chaves representa um investimento para o 

município, que tanto se dedica na área na saúde. “É com muito orgulho que estou 

aqui hoje para reforçar esta brilhante administração ao serviço público”. 

O prefeito Aguilar Junior agradeceu a entrega e destacou que os veículos serão 

muito utilizados nas demandas de viagens em consultas aos hospitais de 

referência. “Quem ganha sempre é a população. Muito obrigado”. 

Também participaram da entrega o presidente da Câmara, Tato Aguilar; a 

secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo e funcionários da secretaria de saúde. 
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Caraguatatuba inicia aplicação da 4ª dose contra Covid-19 em 

maiores de 50 anos e profissionais da saúde 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta 

segunda-feira (6/6), aplicação da 4ª dose da vacina contra Covid-19 para pessoas 

com mais de 50 anos e a todos os profissionais da saúde, conforme diretriz do 

Ministério da Saúde. 

Os municípios poderão utilizar para o esquema vacinal deste público as vacinas 

Pfizer, AstraZeneca e Janssen, conforme disponibilidade nas unidades de saúde. A 

nova dose de reforço pode ser aplicada após quatro meses da terceira dose. 

A vacinação no município ocorre 24h nas três Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAs) das regiões Norte, Centro e Sul, sem necessidade de agendamento prévio, 



 

 
 

além também, das Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 

16h30. 

Segundo a Secretaria de Saúde de Caraguatatuba até o momento, 38.799 pessoas 

já tomaram 3ª dose. 

O Ministério da Saúde também orienta a população acima de 60 anos e pessoas 

imunossuprimidas a tomarem a quarta dose. 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher, reforça que a vacinação é a única forma de 

conter um aumento dos casos da doença. “É muito importante que as pessoas 

completem as vacinas para reforçar a imunização”, destaca. 

Serviço 

UPA Centro – Avenida Maranhão, 451 – Jardim Primavera 

UPA Norte – Rua Irineu de Mello Neto, 600 – Massaguaçu 

UPA Sul – Rua José Geraldo Fernandes da Silva Filho, 297 – Perequê-Mirim 

Unidades Básicas de Saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2 
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Clipping de Notícias: 06/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Caraguatatuba participa de três modalidades do 37º Jogos Abertos da 

Juventude durante o fim de semana 

 

Caraguatatuba participou no final de semana de mais modalidades do 37º Jogos 

Abertos da Juventude do Estado de São Paulo. Desta vez, o município disputou 

vagas no Vôlei de Praia, Futebol e Natação. 

Os atletas caraguatatubenses, com idades entre 15 e 19 anos, participam pelas 

modalidades de Basquetebol Masculino, Futebol Masculino, Futsal Masculino e 

Feminino, Tênis de Mesa Masculino, Voleibol Masculino e Feminino e Vôlei de Praia 

Masculino e Feminino. As disputas valiam a classificação para a Fase Regional dos 

Jogos. 



 

 
 

No Futebol, os garotos de Caraguatatuba conquistaram duas vitórias. O primeiro 

jogo contra Pindamonhangaba foi vencido com gol de Dailson e contra Lorena com 

gol de Kauê. Agora, a equipe realiza mais dois jogos, um contra Piquete, no dia 11 

de junho, e o segundo contra São José dos Campos, no dia 18 de junho. 

No Vôlei de Praia, contra São José dos Campos pela 2ª fase regional Sub-19, as 

atletas Leticia Araújo e Mariana Garrido, apesar de grande jogo, foram eliminadas 

pelas donas da casa. 

Já na Natação, Caraguatatuba participou nesta fase da competição com mais de 

10 atletas. Confira a classificação das provas a seguir: 

Revezamento 4x100m livre feminino: Lara Martinez , Ana Luiza Marcelino, Yasmin 

Moraes e Clara Brandão – 3º Lugar 

Revezamento 4x100m livre masculino: Theo Melki, Vitor Kanashiro, Gabriel Villegas 

e Yuri Martinez – 3º Lugar 

Revezamento 4x100m medley feminino: Clara Brandão, Yasmin Moraes, Lara 

Martinez, Ana Luiza Marcelino – 3º Lugar 

Revezamento 4x100m medley masculino: Theo, Vitor Kanashiro, Gabriel Villegas, 

Yuri Martinez – 3º Lugar 

Lara Martinez  

200m medley – 3º Lugar 

100m borboleta – 5º Lugar 

100m peito – 3º Lugar 

Yuri Martinez 

50m livre – 6º Lugar 

Theo Melki  

400m livre – 2º Lugar 

200m medley – 3º Lugar 

100m borboleta – 2º Lugar 

Vitor Kanashiro  

400m livre – 6º Lugar 

100m livre – 9º Lugar 

100m peito – 6º Lugar 

Vitor Noah  

100m costas – 7º Lugar 



 

 
 

Gabriel Aaron 

50m livre – 13º Lugar 

100m livre – 13º Lugar 

Gabriel Villegas  

400m livre – 13º Lugar 

200m medley – 6º Lugar 

Walter Camargo  

100m livre – 11º Lugar 

50m livre – 11º Lugar 

Ana Luíza Marcelino  

400m livre – 7º Lugar 

100m livre – 6º Lugar 

Clara Brandão  

400m livre – 9º Lugar 

100m livre – 10º Lugar 

Luiza Lourenço  

50m livre – 10º Lugar 

100m peito – 10º Lugar 

Yasmim Moraes 

50m livre – 8º Lugar 

100m livre – 11º Lugar 

100m peito – 8º Lugar 
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Após três meses de defeso, pescadores de Caraguatatuba 

comemoram abertura para a pesca do camarão 

 

Os pescadores de Caraguatatuba iniciaram, na última semana, a pesca e a venda 

de camarões após três meses de defeso. A liberação foi muito comemorada pelos 

trabalhadores do Entreposto de Pesca do Camaroeiro, uma vez que a expectativa 

de venda neste período aumenta 100% em comparação aos meses de proibição da 

pesca. 

A abertura coincide com o feriado prolongado de Corpus Christi e, com isso, os 

pescadores esperam que haja uma grande procura pelo crustáceo, que é um dos 

favoritos da comunidade caiçara e dos turistas. O momento é ótimo para quem vai 

comprar, pois além do produto fresco os preços são mais acessíveis. 



 

 
 

Este ano, o quilo do camarão sete barbas está na faixa dos R$ 20. O cliente tem a 

opção de pedir ele sem a cabeça por R$ 35 ou se preferir todo limpo, sai a R$ 45. 

Além dessa espécie também é comercializado o camarão rosa, com preços que 

variam entre R$ 65 e R$ 90, dependendo do tamanho, e o camarão branco na 

faixa dos R$ 60. 

De acordo com o presidente eleito da Associação dos Pescadores da Praia do 

Camaroeiro, Glaidson Alves Macedo, o Gresso, o crustáceo é o carro-chefe do 

Entreposto. “O momento é o mais aguardado pra todos os pescadores aqui, afinal, 

é o camarão que movimenta o Entreposto. Chegam os meses de junho e julho, o 

pessoal vem ansioso para comprar em grande quantidade”. 

Quem também está feliz com a novidade é Diogo Roberto de Assis, do boxe 2, neto 

de um dos um dos mais antigos pescadores da região, Benedito Francisco do 

Espírito Santo, 77 anos, conhecido como Dito Chico. 

Segundo Diogo, a chegada das embarcações com os crustáceos é animadora para 

quem aguardou tanto pelo fim do defeso. “Esse ano as vendas serão excelentes, 

principalmente porque é o favorito das pessoas e a pesca está indo muito bem”. 

O defeso do Camarão dura três meses e é liberado no dia 1º de junho, quando as 

embarcações voltam ao mar. Para Guilherme Augusto, permissionário de um dos 

boxes no Camaroeiro há aproximadamente um ano e meio, as vendas podem 

surpreender e compensar as perdas dos meses de março, abril e maio. “Além 

disso, quem vem atraído pelo camarão pode acabar atraído pelos peixes e acabar 

levando também. Para nós é sempre um bom negócio”, disse. 

Os principais produtos comercializados no Entreposto de Pesca do Camaroeiro são: 

o Camarão Sete Barbas, Camarão Branco, o Camarão Rosa, Corvina, Linguado, 

Lula, as Pescadas, Robalo e os diferentes tipos de cações, que variam o preço de 

acordo com a espécie. 

Hoje, cada boxe comercializa entre 200 kg e 500 kg de pescados e camarões por 

mês, sendo o período logo após a abertura da pesca do camarão e dezembro os 

melhores, em termos de comércio. 

O Camaroeiro possui 12 permissionários, que são responsáveis pelos boxes. E 

além do entreposto do Camaroeiro, Caraguatatuba possui ainda espaços no Porto 

Novo (região sul), direcionado a pescados e crustáceos, Cocanha e Tabatinga 

(região norte), com foco em mariscos, peixes e crustáceos. 
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Prefeitura de Caraguatatuba encerra debate da licitação do transporte 

público 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba finalizou o clico de audiências públicas sobre a nova 

concessão de serviços de transporte coletivo de passageiros na última sexta sexta-

feira (3), na Emef Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no Indaiá. A Secretaria de 

Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão também promoveu audiências nos dias 

1º e 2 de junho, na Emef Prof. Alaor Xavier Junqueira, no Travessão, e na Emef 

Profª Antonia Antunes Arouca, no Massaguaçu, respectivamente, além da 

transmissão ao vivo no canal da Prefeitura de Caraguatatuba no YouTube. 

A Prefeitura abrirá uma licitação na modelagem maior valor de outorga a ser pago 

pela concessionária na assinatura do contrato para explorar o serviço por 15 anos. 

As audiências tiveram a participação do prefeito Aguilar Junior; do secretário de 

Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti; da diretora executiva da 

Memphis Engenharia e responsável pelo projeto da Rede Integrada de Transporte 

Público Coletivo Municipal de Caraguatatuba (RITCaraguá), Cristina Maria Afonso; 

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


 

 
 

além de vereadores, secretários municipais de diversas pastas, representantes de 

entidades de classe, líderes comunitários e moradores das regiões Sul, Central e 

Norte. 

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

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

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

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

Coletivo para implantação de um amplo conjunto de mudanças, envolvendo 

aspectos operacionais, de infraestrutura, tecnológicos e de serviços associados. A 

viabilização deste projeto depende de ações públicas, por meio de investimentos 

diretos e ações privadas que decorrerão da concessão dos serviços aos 

particulares”, destacou. 

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

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

da frota (veículos com idade média não superior a cinco anos de uso) com a 

manutenção de 50% de ônibus 0km durante o prazo do contrato, controle e 

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

(CCO), Sistema de Informação ao Usuário (SIU – em tempo real) e conforto, com wi-

fi, acessibilidade e ar-condicionado, além de assegurar as gratuidades e descontos 

nas passagens previstos em legislação. 

A Prefeitura de Caraguatatuba ainda vai abrir um prazo de 15 dias para a 

população apresentar mais contribuições pelo canal Caraguatatuba 156 

(Disponível para Android e IOS ou acessado pelo site 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/). O projeto base e o edital de licitação serão 

finalizados após esse período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Orientadores participam de workshop voltado à inclusão e melhor 

atendimento nas Oficinas Culturais 

 

A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, em parceria com 

a Sepedi – Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso, realizou o 

1º Workshop de formação continuada para artistas orientadores das Oficinas 

Culturais. 

Dividido em dois módulos: ‘Pessoas com deficiência e como abordar para 

escritores’ e ‘Adaptação nas Oficinas para melhor atender as pessoas com 

deficiência’, o workshop trabalhou temas como diversidade, inclusão e arte. 

De acordo com a presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, foi realizado um 

levantamento de dados para identificar se haviam pessoas com deficiência 



 

 
 

participando das Oficinas Culturais para que pudessem ser traçadas estratégias de 

melhoria no atendimento e na inclusão. 

“Ao todo, identificamos cerca de 50 alunos com algum tipo de deficiência 

diagnosticada, embora acreditemos que esse número possa ser maior, porém, sem 

diagnóstico comprobatório. Assim, surgiu a iniciativa de capacitarmos nossos 

orientadores e funcionários para melhor atendimento e acolhimento dessas 

pessoas durante as aulas”, disse a presidente. 

Já o diretor de cultura da Fundação, Felipe Leite, salientou que a pesquisa foi 

realizada em todos os Polos Culturais com a intenção não só de melhorar o 

atendimento, mas também expandir, para que mais pessoas com deficiência 

sintam-se estimuladas a participarem dos cursos gratuitos oferecidos, assim 

gerando um ambiente igualitário com atendimento de qualidade para todos. 

“Estamos sempre em busca de melhorar a qualidade nos atendimentos prestados 

junto às Oficinas Culturais, em especial no que diz respeito à inclusão”, frisou o 

diretor de cultura. 

Além do trabalho que vem sendo fomentado junto aos artistas orientadores e a 

adaptação de rampas nos prédios onde ocorrem as Oficinas, a Fundacc oferece 

também um curso gratuito de Libras para toda a população. Voltado ao público a 

partir dos 16 anos, a Oficina de Libras conta com mais de 30 vagas que foram 

disponibilizadas no Polo do Sumaré. 

Aqueles que tiverem interesse em participar podem entrar em contato pelo 

número: (12) 3881-1834 para saber a disponibilidade de vagas ou deixar o nome 

da lista de espera. O endereço do Centro Cultural é Rua São Sebastião, s/n, 

Sumaré. 
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Sucesso de bilheteria, espetáculo ‘Violetas na Janela’ é atração no 

Teatro Mario Covas 

 

Em cartaz há 24 anos, o espetáculo ‘Violetas na Janela’ retorna ao TMC – Teatro 

Mario Covas neste sábado (11), às 20h. Os ingressos para a peça podem ser 

adquiridos por R$ 80 inteira e R$ 40 a meia entrada pelo site Bilheteria Express ou 

na Livraria Mar de Letras, localizada no Caraguá Praia Shopping, no Centro. 

Sucesso de bilheteria desde o fim dos anos 90, a peça teatral é uma adaptação do 

livro homônimo de Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho, com a direção do ator 

Guilherme Corrêa e da atriz, também protagonista, Ana Rosa, conhecida por seus 

numerosos papéis em novelas como ‘A Lei do Amor’, ‘Fina Estampa’ e ‘Bicho do 

Mato’. 



 

 
 

‘Violetas na Janela’ mostra com simplicidade as experiências de Patrícia, uma 

garota que desencarnou aos 19 anos e acordou numa Colônia Espiritual onde a 

vida continua. Fala de suas descobertas, dúvidas, necessidades, da busca pelo 

autoconhecimento, seus receios, afetos, seus amores. Uma Colônia onde há 

hospitais, escolas, teatros, meios de transporte, bibliotecas, onde a tecnologia 

avançada convive em harmonia com a natureza, os homens e os animais. Um lugar 

onde é respeitado o livre arbítrio e a justiça reinante é a do amor. 

Serviço 

Espetáculo ‘Violetas na Janela’ 

Data: 11 de junho (sábado) 

Horário: 20h 

Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia) 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br | Livraria Mar de Letras: Avenida 

Dr. Arthur da Costa Filho, 937 – Centro de Caraguatatuba 

Classificação livre 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá, Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
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Problemas com telefonia móvel e financeiros marcam balanço de 

maio do Procon de Caraguatatuba 

 

O  Procon da Prefeitura de Caraguatatuba fechou maio com 641 procedimentos 

formalizados e 1.388 atendimentos não formalizados, relativos a orientações e 

encaminhamentos para outros setores competentes. 

No mês passado, a maioria dos consumidores reclamou de telefonia celular 

(cobrança indevida/abusiva), contratos (recisão/alteração unilateral, dúvidas sobre 

cobrança valor/reajuste/contratação/orçamento) e cartões de crédito (cálculo da 

parcela em atraso, cobrança indevida e não cumprimento, alteração, transferência, 

irregularidade e recisão de contrato). 



 

 
 

Ainda foram formalizadas 155 consultas simples, 30 atendimentos preliminares, 

206 cartas de informações preliminares (CIPs) emitidas e desse montante, 40 

finalizadas com acordos e 53 encerradas, canceladas ou tiveram consultas 

concluídas, 64 reclamações abertas com o retorno da CIP e três abertas sem a 

emissão da CIP, 67 reclamações receberam consulta ou foram encerradas, 23 

atendimentos extra Procon (enviados para órgãos competentes) e 10 cadastros de 

Nota Fiscal Paulista. O Procon agendou 80 audiências das quais os fornecedores 

não compareceram em 20. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão 

pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É preciso apresentar 

RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de 

serviço, comprovante de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma on-line pelo aplicativo 

Caraguatatuba 156, bem como ao acessar o site 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 12 

funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda 

a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 

908, no Centro. Mais informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo 

Caraguatatuba 156 ou site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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De olho no turismo esportivo, Prefeitura confirma Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski, Festival de Vela e XTerra em Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba deu início a um planejamento estratégico para 

ampliar o número de eventos esportivos realizados na cidade. Com um calendário 

capaz de movimentar toda a cadeia de serviços gerada pelo segmento, o objetivo é 

estimular o turismo e aquecer a economia. 

Para projetar o município no cenário esportivo nacional, a Secretaria de Turismo 

(Setur) aposta em uma programação formada por competições inéditas e de 

esportes integrados à natureza que irão desafiar atletas de diferentes maneiras 

pela terra, pelo céu e pelo mar. 



 

 
 

Além de torneios municipais, regionais e estaduais, a cidade recebe, a partir do 

segundo semestre deste ano, atrações como a 1ª Etapa do 33º Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022, abrindo o torneio de 1º a 3 de julho, na Praia do 

Centro, com esportistas de todo o país. 

No mesmo mês, a agenda prevê também a realização da 1ª Prova de Pesca 

Municipal ‘Vilma Domiciano’, que homenageia a atleta caraguatatubense e 

hexacampeã mundial de pesca, falecida em janeiro de 2017. Os amantes da pesca 

esportiva se reunirão na Praia do Massaguaçu, no fim de semana de 2 a 3 de julho. 

Outra novidade é a Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre, que promete fortes 

emoções para os pilotos de modalidades como parapente e asa delta, de 22 a 24 

de julho, para saltos diretamente da Rampa Auracy Mansano (rampa leste) do 

Morro Santo Antônio. 

Já entre os dias 5 e 7 de agosto, o governo municipal promove, em parceria com a 

Confederação Brasileira de Vela (CBVela), o 1º Festival de Vela de Caraguatatuba, 

na Praia do Centro, tendo a presença confirmada de classes como Kitesurf, IQ Foil, 

Fórmula Kite, Hobie Cat 14 e 16. 

Em setembro, será a vez do XTERRA Brazil, maior circuito de esportes outdoor do 

mundo, que espera reunir, nos dias 24 e 25, mais de 5 mil atletas (profissionais e 

amadores) na cidade, durante a sétima etapa do ano, para provas de duathlon, trail 

run, mountain bike e XTERRA Kids. 

O calendário traz ainda o Aloha Spirit Festival, o maior evento de esportes 

aquáticos do mundo. Com modalidades como Va’a, Stand Up Paddle, Natação em 

águas abertas, Surfski, Paddleboard, Waterman e Apneia, reunindo competidores 

de diversas localidades em Caraguatatuba, de 11 a 13 de novembro. 

Segundo a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o prefeito Aguilar 

Junior também aposta no turismo de eventos esportivos considerando o perfil 

desse público. “Estamos falando de atletas que preservam e procuram ter mais 

cuidado com a natureza. Além disso, esses esportistas costumam viajar com a 

família ou acompanhados de comissão técnica, o que possibilita uma maior 

rotatividade de visitantes e movimento na baixa temporada, tendo em vista 

melhores condições de preços nos serviços de hospedagem, alimentação e 

transporte, favorecendo consequentemente o comércio local”, lembrou Fernanda. 

Juntamente com a organização da Secretaria de Esportes e Recreação, a 

Prefeitura, somará a realização de pelo menos 25 eventos esportivos até dezembro 

de 2022. Confira o calendário geral com as próximas competições esportivas em 

Caraguatatuba: 

JUNHO 

12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia 



 

 
 

Local: Praia Martim de Sá 

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu 

Local: Ciase Sumaré 

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua 

Local: Largada Praia do Indaiá 

26/06 – Circuito Mares (natação) 

Local: Praia da Cocanha 

JULHO 

01 a 03/07 – 1ª Etapa do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022 

Local: Praia do Centro 

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Local: Praia do Massaguaçu 

02/07 – Arena Cross 

Local: Serramar Shopping 

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre 

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste) 

31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

AGOSTO 

05 a 07/08 – 1° Festival de Vela de Caraguatatuba 

Local: Praia do Centro 

06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

07/08 – Torneio de Tênis 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

10/08 – MMA Brasil Tour Internacional 

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona) 

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei) 



 

 
 

Local: Praça Ton Ferreira (Centro) 

SETEMBRO 

11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba 

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua 

OUTUBRO 

09/10 – Festival Municipal de Natação 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba 

30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

NOVEMBRO 

11 a 13/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba 

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

DEZEMBRO 

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi) 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua 

*Programação sujeita à alteração. 
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Caraguatatuba segue com inscrições abertas para empresas 

interessadas em compor o 5º Jazz & Vinhos Festival 

 

As inscrições para os estabelecimentos gastronômicos interessados em participar 

do 5º Jazz & Vinhos Festival seguem abertas até às 17h da próxima quarta-feira (8). 

O evento, organizado pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 

Turismo (Setur), será realizado de 30 de junho a 3 de julho, na Praça da Cultura 

(Avenida da Praia), no Centro. 

Os pretensos candidatos podem manifestar interesse de participação através do e-

mail inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br ou, presencialmente, das 9h às 

7h, na sede da Secretaria, localizada na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 25, no 



 

 
 

Centro. A candidatura é facultada aos comerciantes integrantes do 16º Caraguá A 

Gosto, realizado no ano de 2021. 

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

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

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

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

Serão disponibilizados 14 espaços gastronômicos, sendo 12 estandes destinados à 

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

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

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

Distribuidores de vinhos 

Na última sexta-feira (3), também foi aberto o período para a manifestação de 

interesse de empresas distribuidoras ou representantes de vinhos nacionais ou 

importados, que queiram atender a demanda de bebidas do festival. O prazo para 

registro também vai até o dia 8 de junho, quarta-feira. 

Segundo o regulamento, publicado na edição 808 do Diário Oficial do Município, o 

empreendimento parceiro fornecerá vinhos a todos os estandes do evento ao 

menor preço de revenda, comprometendo-se a dispor de ao menos 1.500 garrafas 

da bebida, entre os tipos: tinto suave, branco suave e cabernet; fornecidos 

conforme necessidade. 

O distribuidor selecionado terá a disposição um espaço destinado à venda de 

bebidas (vinhos, sucos e água), inclusive a promoção da degustação dos itens 

comercializados. A documentação completa e demais especificações podem ser 

consultadas no link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/. 

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

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

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

(12) 3897-7910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_808.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
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Caraguatatuba recebe visita do deputado federal Marco Bertaiolli e 

entrega novos veículos para saúde 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba recebeu novos veículos para atender as demandas 

da saúde do município, através de emendas parlamentares do deputado federal 

Marco Bertaiolli. O investimento é de R$ 474.321,00. 

O prefeito Aguilar Junior participou da entrega oficial, no último sábado (4), ao lado 

de Marco Bertaiolli, que destinou à cidade uma van e uma ambulância para 

atender pacientes acamados e acompanhantes em consultas do município e de 

outras cidades. 



 

 
 

O deputado disse que a entrega das chaves representa um investimento para o 

município, que tanto se dedica na área na saúde. “É com muito orgulho que estou 

aqui hoje para reforçar esta brilhante administração ao serviço público”. 

O prefeito Aguilar Junior agradeceu a entrega e destacou que os veículos serão 

muito utilizados nas demandas de viagens em consultas aos hospitais de 

referência. “Quem ganha sempre é a população. Muito obrigado”. 

Também participaram da entrega o presidente da Câmara, Tato Aguilar; a 

secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo e funcionários da secretaria de saúde. 
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Após três meses de defeso, pescadores de Caraguatatuba 

comemoram abertura para a pesca do camarão 

 

Os pescadores de Caraguatatuba iniciaram, na última semana, a pesca e a venda 

de camarões após três meses de defeso. A liberação foi muito comemorada pelos 

trabalhadores do Entreposto de Pesca do Camaroeiro, uma vez que a expectativa 

de venda neste período aumenta 100% em comparação aos meses de proibição da 

pesca. 

A abertura coincide com o feriado prolongado de Corpus Christi e, com isso, os 

pescadores esperam que haja uma grande procura pelo crustáceo, que é um dos 

favoritos da comunidade caiçara e dos turistas. O momento é ótimo para quem vai 

comprar, pois além do produto fresco os preços são mais acessíveis. 

Este ano, o quilo do camarão sete barbas está na faixa dos R$ 20. O cliente tem a 

opção de pedir ele sem a cabeça por R$ 35 ou se preferir todo limpo, sai a R$ 45. 

Além dessa espécie também é comercializado o camarão rosa, com preços que 

variam entre R$ 65 e R$ 90, dependendo do tamanho, e o camarão branco na 

faixa dos R$ 60. 

De acordo com o presidente eleito da Associação dos Pescadores da Praia do 

Camaroeiro, Glaidson Alves Macedo, o Gresso, o crustáceo é o carro-chefe do 

Entreposto. “O momento é o mais aguardado pra todos os pescadores aqui, afinal, 

é o camarão que movimenta o Entreposto. Chegam os meses de junho e julho, o 

pessoal vem ansioso para comprar em grande quantidade”. 

Quem também está feliz com a novidade é Diogo Roberto de Assis, do boxe 2, neto 

de um dos um dos mais antigos pescadores da região, Benedito Francisco do 

Espírito Santo, 77 anos, conhecido como Dito Chico. 



 

 
 

Segundo Diogo, a chegada das embarcações com os crustáceos é animadora para 

quem aguardou tanto pelo fim do defeso. “Esse ano as vendas serão excelentes, 

principalmente porque é o favorito das pessoas e a pesca está indo muito bem”. 

O defeso do Camarão dura três meses e é liberado no dia 1º de junho, quando as 

embarcações voltam ao mar. Para Guilherme Augusto, permissionário de um dos 

boxes no Camaroeiro há aproximadamente um ano e meio, as vendas podem 

surpreender e compensar as perdas dos meses de março, abril e maio. “Além 

disso, quem vem atraído pelo camarão pode acabar atraído pelos peixes e acabar 

levando também. Para nós é sempre um bom negócio”, disse. 

Os principais produtos comercializados no Entreposto de Pesca do Camaroeiro são: 

o Camarão Sete Barbas, Camarão Branco, o Camarão Rosa, Corvina, Linguado, 

Lula, as Pescadas, Robalo e os diferentes tipos de cações, que variam o preço de 

acordo com a espécie. 

Hoje, cada boxe comercializa entre 200 kg e 500 kg de pescados e camarões por 

mês, sendo o período logo após a abertura da pesca do camarão e dezembro os 

melhores, em termos de comércio. 

O Camaroeiro possui 12 permissionários, que são responsáveis pelos boxes. E 

além do entreposto do Camaroeiro, Caraguatatuba possui ainda espaços no Porto 

Novo (região sul), direcionado a pescados e crustáceos, Cocanha e Tabatinga 

(região norte), com foco em mariscos, peixes e crustáceos. 
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Problemas com telefonia móvel e financeiros marcam balanço de 

maio do Procon de Caraguatatuba 

 

O  Procon da Prefeitura de Caraguatatuba fechou maio com 641 procedimentos 

formalizados e 1.388 atendimentos não formalizados, relativos a orientações e 

encaminhamentos para outros setores competentes. 

No mês passado, a maioria dos consumidores reclamou de telefonia celular 

(cobrança indevida/abusiva), contratos (recisão/alteração unilateral, dúvidas sobre 

cobrança valor/reajuste/contratação/orçamento) e cartões de crédito (cálculo da 

parcela em atraso, cobrança indevida e não cumprimento, alteração, transferência, 

irregularidade e recisão de contrato). 

Ainda foram formalizadas 155 consultas simples, 30 atendimentos preliminares, 

206 cartas de informações preliminares (CIPs) emitidas e desse montante, 40 

finalizadas com acordos e 53 encerradas, canceladas ou tiveram consultas 

concluídas, 64 reclamações abertas com o retorno da CIP e três abertas sem a 

emissão da CIP, 67 reclamações receberam consulta ou foram encerradas, 23 

atendimentos extra Procon (enviados para órgãos competentes) e 10 cadastros de 

Nota Fiscal Paulista. O Procon agendou 80 audiências das quais os fornecedores 

não compareceram em 20. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão 

pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É preciso apresentar 

RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de 

serviço, comprovante de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma on-line pelo aplicativo 

Caraguatatuba 156, bem como ao acessar o 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 12 

funcionários. 

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


 

 
 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda 

a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 

908, no Centro. Mais informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo 

Caraguatatuba 156 ou site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 
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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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PAT de Caraguatatuba tem 104 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (6) o quadro de vagas para 104 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são de 20 para Motoboy e seis para Corretor de Imóveis. 

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

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

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

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

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

Obras, Almoxarife, Armador, Atendente de reserva, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de 

Departamento Pessoal, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Limpeza, Auxililar de 

Mecânico, Balconista, Carpinteiro, Consultor de Vendas (Autos), Consultor de 

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

Empacotador, Funileiro, Instalador de Alarmes Residenciais, Instalador/Montador 

de Toldos e Painéis, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Auto, Mecânico 

de Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

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

Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista 

Entregador, Operador de Caixa, Operador de Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de 

Automóveis, Polidor de Automóveis, Representante Comercial (ramo alimentício), 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Representante de Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico em Informática, 

Tratorista, Vendedor de Máquina de Cartão e Vendedor Externo. 
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Inscrições da 2ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

estão abertas 

 

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

iniciou nesta segunda-feira (6), no Fundo Social da Solidariedade, as inscrições da 

2ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba. O evento será realizado 

no dia 25 de junho. 

As inscrições vão até o dia 22 de junho. Para a inscrição, é necessário estar com 

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

Desta vez, a largada será as 17h30, em frente ao Quiosque 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. 

A retirada dos kits será nos dias 24 e 25 de junho, na Rensz Calçados, das 9h às 

17h na sexta-feira e das 9h às 14h no sábado. A Rensz fica localizada na rua Major 

Ayres, no Centro de Caraguatatuba. No ato da inscrição, os atletas podem 

experimentar o material utilizado para a confecção das camisetas do evento. 

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 

Retirada dos kits 

Local: Rensz Calçados 

Data: 24 e 25 de junho 

Horário: Das 9h às 17h na sexta-feira e das 9h às 14h no sábado; 

Endereço: Rua Major Ayres, 80 – Centro 
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3ª Divisão do Campeonato Amador de Caraguatatuba tem primeiros 

jogos equilibrados e chuva de gols 

 

Os jogos da 3ª Divisão do Campeonato Amador de Caraguatatuba, competição 

promovida pela Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes e 

Recreação começaram a ser disputados. Cinco jogos já foram disputados neste 

final de semana. 

Abrindo o campeonato, no Campo Galo de Ouro, no bairro do Tinga, o Ipiranga FC 

venceu o AE Tarumã pelo placar de 4×1 e lidera o Grupo A. Na sequência, pelo 

Grupo B, Saramandaia EC e Bom Prato FC empataram em 1×1. 

No Campo do Barranco Alto, pelo Grupo C, EC 20 de Abril saiu vitorioso por 3×2 no 

confronto contra a equipe Amigos. No segundo jogo, também pelo Grupo C, o EC 

Travessão venceu sem dificuldades o Pedrinho FC por 10×0. No ultimo jogo, válido 

pelo Grupo B, o Bola de Neve superou o Brasileirinho EC por 2×1. 

Resultados – 05 de junho (Campeonato Amador 3ª Divisão) 

Campo do Galo de Ouro 

Jogo 1: AE Tarumã 1×4 Ipiranga FC (Grupo A) 

Gols: Bruno Teixeira para equipe AE Tarumã e Mateus de Sousa (2), Dener de 

Matos e Fabricio Camargo para a equipe Ipiranga FC. 

Jogo 2: Saramandaia EC 1×1 Bom Prato FC (Grupo B) 

Gols: Rodrigo Soares para equipe Saramandaia e Elvis Eduardo para a equipe Bom 

Prato FC. 

Campo do Barranco Alto 

Jogo 1: Amigos 2×3 EC 20 de Abril (Grupo C) 



 

 
 

Gols: Luiz Felipe e um contra para a equipe Amigos e Alberto Claudino, Alef do 

Nascimento e Flavio Claudio para equipe EC 20 de Abril. 

Jogo 2: EC Travessão 10×0 Pedrinho FC (Grupo C) 

Gols: Guilherme dos Santos (4), Jhonni de Abreu (3), Pedro Henrique, Gabriel Matos 

e João Paulo. 

Jogo 3: Brasileirinho 1×2 Bola de Neve FC (Grupo B) 

Gols: Julio Cesar para equipe Brasileirinho e Fábio Garrutti e Gustavo Leme para o 

Bola de Neve 

Próximo Jogos – 3ª Divisão 

8 de junho (quarta-feira) – Campo Barranto Alto 

20h – Jaraguazinho x EC União Colonial (Grupo A) 

12 de junho (domingo) – Campo do Poiares – a partir das 13h 

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

Jogo 2: Bola de Neve x AA Flamengo (Grupo B) 

Jogo 3: GR Jaraguazinho x Ipiranga FC (Grupo A) 

12 de junho – Campo do Barranco Alto – a partir das 13h 

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

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

Jogo 3: Aliados x Amigos (Grupo C) 

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

Jogo 1: Real Caraguá x Trem Bala FC (Grupo D) 

Jogo 2: A Desportivo x EC Serramar (Grupo D) 

Campeonato Master 50 anos 

Devido às condições climáticas, os jogos do Campeonato de Futebol Amador 

Master 50 anos, que seriam disputados no último final de semana, foram adiados 

para o dia 11 de junho. 

Rodada – 11 de junho (sábado) 

Campo do Fortaleza – a partir das 13h 

Jogo 1: Fluminense FC x SE Porto Grande (Grupo B) 

Jogo 2: CA Novo Perequê x Unidos Caraguá (Grupo B) 

Jogo 3: Casa Branca x EC Estrela do Morro (Grupo A) 

Campo do Poiares – a partir das 13h 



 

 
 

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

Jogo 2: CA Fortaleza x RFC (Grupo C) 

Jogo 3: Juventos EC x Bom Prato FC (Grupo A) 
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Reclamações de bancos dominam ranking do Procon de 

Caraguatatuba em dezembro 

 

O balanço do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba de dezembro registrou 651 

procedimentos formalizados e 1.410 atendimentos não formalizados, relativos a 

orientações e encaminhamentos para outros órgãos públicos.  O ranking das 

reclamações do mês passado foi dominado por problemas com agências 

bancárias, referentes a cálculo da prestação em atraso, cobrança indevida, 

contrato (não cumprimento, alteração, transferência, irregularidade, recisão), envio 

de produto ou serviço sem a prévia solicitação do cliente e falha bancárias em 

transações eletrônicas (transferências e saques indevidos). Das 53 audiências 

conciliatórias agendas pelo no Procon, 29  não contaram com a presença do 

fornecedor. 

Em relação aos procedimentos formalizados, o órgão teve 157 consultas; 21 

atendimentos preliminares; 122 cartas de informações preliminares (CIPs) emitidas 

e desse montante, 43 resultaram em acordos e 205 foram encerradas, canceladas 

ou concluídas; 43 reclamações abertas com o retorno da CIP e duas abertas sem a 

emissão da CIP; uma reclamação finalizada como atendida; 45 reclamações 

receberam consulta ou foram encerradas; 12 atendimentos extra Procon 

(encaminhados para setores competentes); e nove cadastros de Nota Fiscal 

Paulista. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão 

pessoalmente ou por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto 

Municipal nº 1.249, de 28 de abril de 2020), com uma procuração. É preciso 

apresentar RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, como nota 

fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros. 



 

 
 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo 

Caraguatatuba 156 na ‘Play Store’ do celular (Android ou IOS), bem como ao 

acessar o site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta 

com 12 funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda 

a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 

908, no Centro. Mais informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo 

Caraguatatuba 156 ou site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 
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CaraguaPrev faz cadastramento de aposentados e pensionistas 

aniversariantes de junho 

 

O Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba (CaraguaPrev) realiza a 

prova de vida dos segurados inativos, aposentados e pensionistas aniversariantes 

do mês de junho até o dia 30 (quinta-feira), das 9h às 16h30, em sua sede, no 

Centro. 

O requerimento deve ser feito pessoalmente pelo beneficiário ou por seu 

representante legal (no caso de menores e incapazes), por meio de formulário 

específico, para não ter o benefício suspenso até a regularização. 

É necessário apresentar cópias e originais dos seguintes documentos: oficial de 

identificação com foto (RG, RNE – Registro Nacional de Estrangeiros, Carteira 

Nacional de Habilitação – CNH, CTPS, passaporte válido, carteira de identificação 

de entidade de classe), CPF válido em todo o território nacional, emitido nos 

últimos 10 anos; formulário preenchido; comprovante de residência emitido com no 

mínimo três meses de antecedência (conta luz, água, telefone, gás, condomínio, 

extrato bancário); e declarar seu estado civil no momento do recadastramento, 

conforme Instrução Normativa que está disponível na edição do Diário Oficial 

Eletrônico do dia 28 de dezembro de 2020 (Edital 440). 

Inativos e pensionistas residentes em Caraguatatuba impossibilitados de 

locomoção por motivo de saúde, devidamente comprovado por atestado médico 

atualizado, podem solicitar a visita domiciliar de recadastramento a ser realizada 

por servidor do CaraguaPrev ou pessoa designada pelo instituto, com pelo menos 

um mês de antecedência do aniversário.  O pedido de visita deve ser requisitado 

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

mail caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br. O documento precisa ser entregue, com 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/12/Edital_440.pdf
mailto:caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br


 

 
 

o atestado médico original ou cópia autenticada, que comprove de impossibilidade 

de locomoção. 

Os inativos que não residem no município devem encaminhar ao CaraguaPrev 

declaração de vida, estado civil e residência, feita e assinada em cartório com firma 

reconhecida por autenticidade, embaixada ou consulado do Brasil no mesmo mês 

do recadastramento, contendo os dados pessoais, telefone de contato, endereço 

residencial completo, correio eletrônico e estado civil. 

O instituto é responsável pelas aposentadorias e pensões dos funcionários da 

Prefeitura de Caraguatatuba, Câmara Municipal, Fundação Educacional e Cultural 

de Caraguatatuba (Fundacc) e do próprio instituto. 

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

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

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

mail caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:caraguaprev@caraguaprev.sp.gov.br


 

 
 

Clipping de Notícias: 06/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Caraguatatuba recebe visita do deputado federal Marco Bertaiolli e 

entrega de novos veículos para saúde 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba recebeu novos veículos para atender as demandas 

da saúde do município, através de emendas parlamentares do deputado federal 

Marco Bertaiolli. O investimento é de R$ 474.321,00. 

O prefeito Aguilar Junior participou da entrega oficial, no último sábado (4), ao lado 

de Marco Bertaiolli, que destinou à cidade uma van e uma ambulância para 

atender pacientes acamados e acompanhantes em consultas do município e de 

outras cidades. 

O deputado disse que a entrega das chaves representa um investimento para o 

município, que tanto se dedica na área na saúde. “É com muito orgulho que estou 

aqui hoje para reforçar esta brilhante administração ao serviço público”. 

O prefeito Aguilar Junior agradeceu a entrega e destacou que os veículos serão 

muito utilizados nas demandas de viagens em consultas aos hospitais de 

referência. “Quem ganha sempre é a população. Muito obrigado”. 

Também participaram da entrega o presidente da Câmara, Tato Aguilar; a 

secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo e funcionários da secretaria de saúde. 
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Caraguatatuba inicia aplicação da 4ª dose contra Covid-19 em 

maiores de 50 anos e profissionais da saúde 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta 

segunda-feira (6/6), aplicação da 4ª dose da vacina contra Covid-19 para pessoas 

com mais de 50 anos e a todos os profissionais da saúde, conforme diretriz do 

Ministério da Saúde. 

Os municípios poderão utilizar para o esquema vacinal deste público as vacinas 

Pfizer, AstraZeneca e Janssen, conforme disponibilidade nas unidades de saúde. A 

nova dose de reforço pode ser aplicada após quatro meses da terceira dose. 

A vacinação no município ocorre 24h nas três Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAs) das regiões Norte, Centro e Sul, sem necessidade de agendamento prévio, 

além também, das Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 

16h30. 

Segundo a Secretaria de Saúde de Caraguatatuba até o momento, 38.799 pessoas 

já tomaram 3ª dose. 

O Ministério da Saúde também orienta a população acima de 60 anos e pessoas 

imunossuprimidas a tomarem a quarta dose. 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher, reforça que a vacinação é a única forma de 

conter um aumento dos casos da doença. “É muito importante que as pessoas 

completem as vacinas para reforçar a imunização”, destaca. 

Serviço 

UPA Centro – Avenida Maranhão, 451 – Jardim Primavera 

UPA Norte – Rua Irineu de Mello Neto, 600 – Massaguaçu 



 

 
 

UPA Sul – Rua José Geraldo Fernandes da Silva Filho, 297 – Perequê-Mirim 

Unidades Básicas de Saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2 
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Caraguatatuba participa de três modalidades do 37º Jogos Abertos da 

Juventude durante o fim de semana 

 

Caraguatatuba participou no final de semana de mais modalidades do 37º Jogos 

Abertos da Juventude do Estado de São Paulo. Desta vez, o município disputou 

vagas no Vôlei de Praia, Futebol e Natação. 

Os atletas caraguatatubenses, com idades entre 15 e 19 anos, participam pelas 

modalidades de Basquetebol Masculino, Futebol Masculino, Futsal Masculino e 

Feminino, Tênis de Mesa Masculino, Voleibol Masculino e Feminino e Vôlei de Praia 

Masculino e Feminino. As disputas valiam a classificação para a Fase Regional dos 

Jogos. 

No Futebol, os garotos de Caraguatatuba conquistaram duas vitórias. O primeiro 

jogo contra Pindamonhangaba foi vencido com gol de Dailson e contra Lorena com 

gol de Kauê. Agora, a equipe realiza mais dois jogos, um contra Piquete, no dia 11 

de junho, e o segundo contra São José dos Campos, no dia 18 de junho. 

No Vôlei de Praia, contra São José dos Campos pela 2ª fase regional Sub-19, as 

atletas Leticia Araújo e Mariana Garrido, apesar de grande jogo, foram eliminadas 

pelas donas da casa. 

Já na Natação, Caraguatatuba participou nesta fase da competição com mais de 

10 atletas. Confira a classificação das provas a seguir: 

Revezamento 4x100m livre feminino: Lara Martinez , Ana Luiza Marcelino, Yasmin 

Moraes e Clara Brandão – 3º Lugar 

Revezamento 4x100m livre masculino: Theo Melki, Vitor Kanashiro, Gabriel Villegas 

e Yuri Martinez – 3º Lugar 



 

 
 

Revezamento 4x100m medley feminino: Clara Brandão, Yasmin Moraes, Lara 

Martinez, Ana Luiza Marcelino – 3º Lugar 

Revezamento 4x100m medley masculino: Theo, Vitor Kanashiro, Gabriel Villegas, 

Yuri Martinez – 3º Lugar 

Lara Martinez 

200m medley – 3º Lugar 

100m borboleta – 5º Lugar 

100m peito – 3º Lugar 

Yuri Martinez 

50m livre – 6º Lugar 

Theo Melki 

400m livre – 2º Lugar 

200m medley – 3º Lugar 

100m borboleta – 2º Lugar 

Vitor Kanashiro 

400m livre – 6º Lugar 

100m livre – 9º Lugar 

100m peito – 6º Lugar 

Vitor Noah 

100m costas – 7º Lugar 

Gabriel Aaron 

50m livre – 13º Lugar 

100m livre – 13º Lugar 

Gabriel Villegas 

400m livre – 13º Lugar 

200m medley – 6º Lugar 

Walter Camargo 

100m livre – 11º Lugar 

50m livre – 11º Lugar 

Ana Luíza Marcelino 

400m livre – 7º Lugar 



 

 
 

100m livre – 6º Lugar 

Clara Brandão 

400m livre – 9º Lugar 

100m livre – 10º Lugar 

Luiza Lourenço 

50m livre – 10º Lugar 

100m peito – 10º Lugar 

Yasmim Moraes 

50m livre – 8º Lugar 

100m livre – 11º Lugar 

100m peito – 8º Lugar 
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Sucesso de bilheteria, espetáculo ‘Violetas na Janela’ é atração no 

Teatro Mario Covas 

 

Em cartaz há 24 anos, o espetáculo ‘Violetas na Janela’ retorna ao TMC – Teatro 

Mario Covas neste sábado (11), às 20h. Os ingressos para a peça podem ser 

adquiridos por R$ 80 inteira e R$ 40 a meia entrada pelo site Bilheteria Express ou 

na Livraria Mar de Letras, localizada no Caraguá Praia Shopping, no Centro. 

Sucesso de bilheteria desde o fim dos anos 90, a peça teatral é uma adaptação do 

livro homônimo de Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho, com a direção do ator 

Guilherme Corrêa e da atriz, também protagonista, Ana Rosa, conhecida por seus 

numerosos papéis em novelas como ‘A Lei do Amor’, ‘Fina Estampa’ e ‘Bicho do 

Mato’. 

‘Violetas na Janela’ mostra com simplicidade as experiências de Patrícia, uma 

garota que desencarnou aos 19 anos e acordou numa Colônia Espiritual onde a 

vida continua. Fala de suas descobertas, dúvidas, necessidades, da busca pelo 

autoconhecimento, seus receios, afetos, seus amores. Uma Colônia onde há 

hospitais, escolas, teatros, meios de transporte, bibliotecas, onde a tecnologia 

avançada convive em harmonia com a natureza, os homens e os animais. Um lugar 

onde é respeitado o livre arbítrio e a justiça reinante é a do amor. 

Serviço 

Espetáculo ‘Violetas na Janela’ 

Data: 11 de junho (sábado) 

Horário: 20h 



 

 
 

Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia) 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br | Livraria Mar de Letras: Avenida 

Dr. Arthur da Costa Filho, 937 – Centro de Caraguatatuba 

Classificação livre 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá, Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Orientadores participam de workshop voltado à inclusão e melhor 

atendimento nas Oficinas Culturais 

 

A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, em parceria com 

a Sepedi – Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso, realizou o 

1º Workshop de formação continuada para artistas orientadores das Oficinas 

Culturais. 

Dividido em dois módulos: ‘Pessoas com deficiência e como abordar para 

escritores’ e ‘Adaptação nas Oficinas para melhor atender as pessoas com 

deficiência’, o workshop trabalhou temas, como diversidade, inclusão e arte. 

De acordo com a presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, foi realizado um 

levantamento de dados para identificar se haviam pessoas com deficiência 

participando das Oficinas Culturais para que pudessem ser traçadas estratégias de 

melhoria no atendimento e na inclusão. 

“Ao todo, identificamos cerca de 50 alunos com algum tipo de deficiência 

diagnosticada, embora acreditemos que esse número possa ser maior, porém, sem 

diagnóstico comprobatório. Assim, surgiu a iniciativa de capacitarmos nossos 

orientadores e funcionários para melhor atendimento e acolhimento dessas 

pessoas durante as aulas”, disse a presidente. 

Já o diretor de cultura da Fundação, Felipe Leite, salientou que a pesquisa foi 

realizada em todos os Polos Culturais com a intenção não só de melhorar o 

atendimento, mas também expandir, para que mais pessoas com deficiência 

sintam-se estimuladas a participarem dos cursos gratuitos oferecidos, assim 

gerando um ambiente igualitário com atendimento de qualidade para todos. 



 

 
 

“Estamos sempre em busca de melhorar a qualidade nos atendimentos prestados 

junto às Oficinas Culturais, em especial no que diz respeito à inclusão”, frisou o 

diretor de cultura. 

Além do trabalho que vem sendo fomentado junto aos artistas orientadores e a 

adaptação de rampas nos prédios onde ocorrem as Oficinas, a Fundacc oferece 

também um curso gratuito de Libras para toda a população. Voltado ao público a 

partir dos 16 anos, a Oficina de Libras conta com mais de 30 vagas que foram 

disponibilizadas no Polo do Sumaré. 

Aqueles que tiverem interesse em participar podem entrar em contato pelo 

número: (12) 3881-1834 para saber a disponibilidade de vagas ou deixar o nome 

da lista de espera. O endereço do Centro Cultural é Rua São Sebastião, s/n, 

Sumaré. 
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PAT de Caraguatatuba tem 104 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (6) o quadro de vagas para 104 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são de 20 para Motoboy e seis para Corretor de Imóveis. 

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

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

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

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

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

Obras, Almoxarife, Armador, Atendente de reserva, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de 

Departamento Pessoal, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Limpeza, Auxililar de 

Mecânico, Balconista, Carpinteiro, Consultor de Vendas (Autos), Consultor de 

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

Empacotador, Funileiro, Instalador de Alarmes Residenciais, Instalador/Montador 

de Toldos e Painéis, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Auto, Mecânico 

de Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

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

Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista 

Entregador, Operador de Caixa, Operador de Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de 

Automóveis, Polidor de Automóveis, Representante Comercial (ramo alimentício), 

Representante de Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico em Informática, 

Tratorista, Vendedor de Máquina de Cartão e Vendedor Externo. 
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De olho no turismo esportivo, Prefeitura confirma Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski, Festival de Vela e XTerra em Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba deu início a um planejamento estratégico para 

ampliar o número de eventos esportivos realizados na cidade. Com um calendário 

capaz de movimentar toda a cadeia de serviços gerada pelo segmento, o objetivo é 

estimular o turismo e aquecer a economia. 

Para projetar o município no cenário esportivo nacional, a Secretaria de Turismo 

(Setur) aposta em uma programação formada por competições inéditas e de 

esportes integrados à natureza que irão desafiar atletas de diferentes maneiras 

pela terra, pelo céu e pelo mar. 

Além de torneios municipais, regionais e estaduais, a cidade recebe, a partir do 

segundo semestre deste ano, atrações como a 1ª Etapa do 33º Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022, abrindo o torneio de 1º a 3 de julho, na Praia do 

Centro, com esportistas de todo o país. 

No mesmo mês, a agenda prevê também a realização da 1ª Prova de Pesca 

Municipal ‘Vilma Domiciano’, que homenageia a atleta caraguatatubense e 

hexacampeã mundial de pesca, falecida em janeiro de 2017. Os amantes da pesca 

esportiva se reunirão na Praia do Massaguaçu, no fim de semana de 2 a 3 de julho. 

Outra novidade é a Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre, que promete fortes 

emoções para os pilotos de modalidades como parapente e asa delta, de 22 a 24 

de julho, para saltos diretamente da Rampa Auracy Mansano (rampa leste) do 

Morro Santo Antônio. 



 

 
 

Já entre os dias 5 e 7 de agosto, o governo municipal promove, em parceria com a 

Confederação Brasileira de Vela (CBVela), o 1º Festival de Vela de Caraguatatuba, 

na Praia do Centro, tendo a presença confirmada de classes como Kitesurf, IQ Foil, 

Fórmula Kite, Hobie Cat 14 e 16. 

Em setembro, será a vez do XTERRA Brazil, maior circuito de esportes outdoor do 

mundo, que espera reunir, nos dias 24 e 25, mais de 5 mil atletas (profissionais e 

amadores) na cidade, durante a sétima etapa do ano, para provas de duathlon, trail 

run, mountain bike e XTERRA Kids. 

O calendário traz ainda o Aloha Spirit Festival, o maior evento de esportes 

aquáticos do mundo. Com modalidades como Va’a, Stand Up Paddle, Natação em 

águas abertas, Surfski, Paddleboard, Waterman e Apneia, reunindo competidores 

de diversas localidades em Caraguatatuba, de 11 a 13 de novembro. 

Segundo a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o prefeito Aguilar 

Junior também aposta no turismo de eventos esportivos considerando o perfil 

desse público. “Estamos falando de atletas que preservam e procuram ter mais 

cuidado com a natureza. Além disso, esses esportistas costumam viajar com a 

família ou acompanhados de comissão técnica, o que possibilita uma maior 

rotatividade de visitantes e movimento na baixa temporada, tendo em vista 

melhores condições de preços nos serviços de hospedagem, alimentação e 

transporte, favorecendo consequentemente o comércio local”, lembrou Fernanda. 

Juntamente com a organização da Secretaria de Esportes e Recreação, a 

Prefeitura, somará a realização de pelo menos 25 eventos esportivos até dezembro 

de 2022. Confira o calendário geral com as próximas competições esportivas em 

Caraguatatuba: 

JUNHO 

12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia 

Local: Praia Martim de Sá 

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu 

Local: Ciase Sumaré 

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua 

Local: Largada Praia do Indaiá 

26/06 – Circuito Mares (natação) 

Local: Praia da Cocanha 

JULHO 

01 a 03/07 – 1ª Etapa do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022 

Local: Praia do Centro 



 

 
 

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Local: Praia do Massaguaçu 

02/07 – Arena Cross 

Local: Serramar Shopping 

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre 

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste) 

31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

AGOSTO 

05 a 07/08 – 1° Festival de Vela de Caraguatatuba 

Local: Praia do Centro 

06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

07/08 – Torneio de Tênis 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

10/08 – MMA Brasil Tour Internacional 

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona) 

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei) 

Local: Praça Ton Ferreira (Centro) 

SETEMBRO 

11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba 

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua 

OUTUBRO 

09/10 – Festival Municipal de Natação 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba 



 

 
 

30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

NOVEMBRO 

11 a 13/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba 

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

DEZEMBRO 

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi) 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua 

*Programação sujeita à alteração. 
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Turismo de base comunitária de Caraguatatuba é destaque na Marina 

Week 2022 – A Semana do Mar em São Paulo 

 

As ações para fortalecimento do turismo de base comunitária em Caraguatatuba 

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

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

paulista. 

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

representantes da Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha 

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

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

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

ambiental. 

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

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

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

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

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

secretarias de Turismo e de Educação. 

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

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

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

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



 

 
 

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

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

do ABC (UFABC). 

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

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

promovida pela Cátedra Unesco para Sustentabilidade do Oceano, vinculada aos 

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

com a revista Scientific American Brasil. 

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

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

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

(@fazendamarinhadacocanha). 
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Pré-candidato ao governo de São Paulo Felicio Ramuth (PSD) estará 

nesta terça em Caraguá 

 

O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSD, Felicio Ramuth, estará amanhã 

(07) na cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. No período da manhã, 

às 11hs, se reunirá com o presidente da Câmara Municipal e do Diretório Municipal 

do PSD, vereador Renato Leite Carrijo de Aguilar (Tato Aguilar), vereadores e 

lideranças políticas da cidade. 

No período da tarde, às 15hs, o pré-candidato Felicio terá reunião com o presidente 

da Associação Comercial de Caraguá, Yuri Bellato, para ouvir as propostas do setor. 

Na oportunidade, o pré-candidato falará das suas propostas para melhorar o 

sistema de travessia de balsa dos litorais, e de algumas propostas para melhorar a 

segurança pública, a saúde e a educação do estado. 

Felicio Ramuth (53 anos) foi prefeito de São José dos Campos (2017/2022), a 

maior cidade do Vale do Paraíba. Disputou pela primeira vez um cargo eletivo em 

2016, quando foi eleito prefeito no primeiro turno, com 219.511 mil votos – o mais 

votado na história da cidade — e foi reeleito no primeiro turno. Deixou a prefeitura 

com 82% de aprovação, entre ótimo, bom e regular. 



 

 
 

Casado com Vanessa Ramuth e pai da jovem Isadora, Felicio Ramuth é empresário, 

formado em Administração, com MBA em Gestão Pública pela Faculdade Getúlio 

Vargas. Começou a vida pública como secretário municipal de Transportes, foi 

presidente da Urbanizadora Municipal (Urbam) e secretário de Comunicação. 

Também assumiu a presidência do Diretório Municipal do PSDB e da Agência 

Ambiental do Vale e foi vice-presidente de Mobilidade Urbana da Frente Nacional 

de Prefeitos (FNP). 

Trouxe para a vida pública a sua larga experiência na iniciativa privada e definiu 

quatro eixos como princípio para melhorar a vida das pessoas: inovar, simplificar, 

compartilhar recursos e fazer uma gestão aberta e transparente, o que lhe 

assegurou vários prêmios como gestor público. Hoje, São José dos Campos tem 

qualidade de vida de primeiro mundo e foi o primeiro município do Brasil a receber 

o certificado internacionalmente como “CIDADE INTELIGENTE” pelas normas 

ISO/ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). É considerada a sexta 

melhor cidade das Américas para investimentos, conforme Americas Cities of The 

Future (2021/2022), e tem o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) do Estado de São Paulo, entre os municípios com mais de 500 mil 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 06/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: SP Rio+ 

 

Inscrições da 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

serão abertas nesta segunda-feira 

Ao todo, serão disponibilizadas 600 vagas. O evento será realizado no dia 25 de 

junho 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba vai abrir nesta segunda-feira (6) as inscrições da 2ª 

etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba. Ao todo, serão 

disponibilizadas 600 vagas. O evento será realizado no dia 25 de junho. 

Desta vez, a largada irá acontecer às 17h30, em frente ao Kioske 36, no bairro 

Aruan (Avenida da Praia). O trajeto será diferente em comparação com a 1ª etapa, 

com chegada no Complexo Turístico do Camaroeiro. 

De acordo com a prefeitura, 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 de Caraguatatuba 

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

Horário: 9h às 16h 
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Caraguatatuba abre processo seletivo para estagiários de cursos 

superiores, técnicos e ensino médio 

O processo seletivo é para a formação de um cadastro de reserva de alunos dos 

cursos, que serão convocados para atuar nas secretarias municipais 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba abriu diversas vagas de estágios para estudantes do 

ensino superior, técnico e médio na cidade. As oportunidades de estágio são para 

alunos de 30 cursos diferentes. 

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

seguintes cursos: 

 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, 

 Sistemas de Informação 

 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. 

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. 

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. 

https://sistemaintal.com.br/credenciamento
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Caraguatatuba divulga calendario esportivo do segundo semestre 

Ao todo, a cidade receberá 25 eventos esportivos até dezembro 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba divulgou, nesta segunda-feira (6), o calendario dos 

eventos esportivos que vão acontecer na cidade no segundo semestre. 

Esses eventos, segundo a prefeitura, buscam estimular o turismo e aquecer a 

economia do município. Ao todo, a cidade receberá 25 eventos esportivos até 

dezembro. 

Entre 1º a 3 de julho, a cidade vai recebe na Praia do Centro a 1ª Etapa do 33º do 

Campeonato Brasileiro de Jet Ski 2022. 

No mesmo mês, a cidade vai receber a 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma 

Domiciano’, que homenageia a atleta caraguatatubense e hexacampeã mundial de 

pesca, falecida em janeiro de 2017. Esse campeonato vai acontecer nos dias 2 e 3 

de julho, na Praia da Massaguaçu. 



 

 
 

Outra novidade no mês de julho é a Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre, que 

promete fortes emoções para os pilotos de modalidades como parapente e asa 

delta. O torneio vai acontecer de 22 a 24 de julho, na Rampa Auracy Mansano 

(rampa leste) do Morro Santo Antônio. 

Nos dias 5 e 7 de agosto, haverá o 1º Festival de Vela de Caraguatatuba, na Praia 

do Centro, tendo a presença confirmada de classes como Kitesurf, IQ Foil, Fórmula 

Kite, Hobie Cat 14 e 16. 

Em setembro, nos dias 24 e 25, será a vez do XTERRA Brazil, maior circuito de 

esportes outdoor do mundo. Segundo a prefeitura, é esperado mais de 5 mil atletas 

(profissionais e amadores) na cidade, durante a sétima etapa do ano, para provas 

de duathlon, trail run, mountain bike e XTERRA Kids. 

Por fim, o calendário esportivo de Caraguatatuba traz o Aloha Spirit Festival, o 

maior evento de esportes aquáticos do mundo. Com modalidades como Va’a, Stand 

Up Paddle, Natação em águas abertas, Surfski, Paddleboard, Waterman e Apneia, 

as competições vão acontecer em diversas localidades da cidade, nos dias 11 a 13 

de novembro. 

Confira o calendário geral com as próximas competições esportivas em 

Caraguatatuba: 

JUNHO 

12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia 

Local: Praia Martim de Sá 

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu 

Local: Ciase Sumaré 

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua 

Local: Largada Praia do Indaiá 

26/06 – Circuito Mares (natação) 

Local: Praia da Cocanha 

JULHO 

01 a 03/07 – 1ª Etapa do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022 

Local: Praia do Centro 

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Local: Praia do Massaguaçu 

02/07 – Arena Cross 

Local: Serramar Shopping 



 

 
 

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre 

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste) 

31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

AGOSTO 

05 a 07/08 – 1° Festival de Vela de Caraguatatuba 

Local: Praia do Centro 

06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

07/08 – Torneio de Tênis 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

10/08 – MMA Brasil Tour Internacional 

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona) 

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei) 

Local: Praça Ton Ferreira (Centro) 

SETEMBRO 

11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba 

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua 

OUTUBRO 

09/10 – Festival Municipal de Natação 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba 

30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

NOVEMBRO 

11 a 13/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba 



 

 
 

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

DEZEMBRO 

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi) 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 06/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Band Vale 

 

Homem é encontrado morto com ferimentos de arma branca, em 

Caraguatatuba 

Vítima apresentava cortes na região do tórax, pescoço e costas 

 

O corpo de um homem foi encontrado na noite deste domingo (05) na Avenida José 

da Costa Pinheiro Júnior, bairro Jaraguá, em Caraguatatuba. 

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) os policiais civis foram 

acionados para atender um crime de homicídio. No local, a equipe encontrou a 

vítima caída com ferimentos causados aparentemente por arma branca na região 

do tórax, pescoço e costas. 

Não foram encontrados documentos de identificação do homem. A perícia foi 

solicitada e o corpo foi levado para o IML. 

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Caraguatatuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 06/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral de Fato 

 

PAT de Caraguatatuba oferece 104 vagas de emprego 

 

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

segunda-feira (6) o quadro de vagas para 104 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são de 20 para Motoboy e seis para Corretor de Imóveis. 

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

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

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

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

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

Obras, Almoxarife, Armador, Atendente de reserva, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de 

Departamento Pessoal, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Limpeza, Auxililar de 

Mecânico, Balconista, Carpinteiro, Consultor de Vendas (Autos), Consultor de 

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

Empacotador, Funileiro, Instalador de Alarmes Residenciais, Instalador/Montador 

de Toldos e Painéis, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Auto, Mecânico 

de Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

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

Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista 

Entregador, Operador de Caixa, Operador de Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de 

Automóveis, Polidor de Automóveis, Representante Comercial (ramo alimentício), 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Representante de Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico em Informática, 

Tratorista, Vendedor de Máquina de Cartão e Vendedor Externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 06/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral de Fato 

 

Turismo Esportivo: Caraguatatuba confirma Campeonato Brasileiro de 

Jet ski, Festival de Vela e XTerra 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba deu início a um planejamento estratégico para 

ampliar o número de eventos esportivos realizados na cidade. Com um calendário 

capaz de movimentar toda a cadeia de serviços gerada pelo segmento, o objetivo é 

estimular o turismo e aquecer a economia. 

Para projetar o município no cenário esportivo nacional, a Secretaria de Turismo 

(Setur) aposta em uma programação formada por competições inéditas e de 

esportes integrados à natureza que irão desafiar atletas de diferentes maneiras 

pela terra, pelo céu e pelo mar. 

Além de torneios municipais, regionais e estaduais, a cidade recebe, a partir do 

segundo semestre deste ano, atrações como a 1ª Etapa do 33º Campeonato 



 

 
 

Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022, abrindo o torneio de 1º a 3 de julho, na Praia do 

Centro, com esportistas de todo o país. 

No mesmo mês, a agenda prevê também a realização da 1ª Prova de Pesca 

Municipal ‘Vilma Domiciano’, que homenageia a atleta caraguatatubense e 

hexacampeã mundial de pesca, falecida em janeiro de 2017. Os amantes da pesca 

esportiva se reunirão na Praia do Massaguaçu, no fim de semana de 2 a 3 de julho. 

Outra novidade é a Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre, que promete fortes 

emoções para os pilotos de modalidades como parapente e asa delta, de 22 a 24 

de julho, para saltos diretamente da Rampa Auracy Mansano (rampa leste) do 

Morro Santo Antônio. 

Já entre os dias 5 e 7 de agosto, o governo municipal promove, em parceria com a 

Confederação Brasileira de Vela (CBVela), o 1º Festival de Vela de Caraguatatuba, 

na Praia do Centro, tendo a presença confirmada de classes como Kitesurf, IQ Foil, 

Fórmula Kite, Hobie Cat 14 e 16. 

Em setembro, será a vez do XTERRA Brazil, maior circuito de esportes outdoor do 

mundo, que espera reunir, nos dias 24 e 25, mais de 5 mil atletas (profissionais e 

amadores) na cidade, durante a sétima etapa do ano, para provas de duathlon, trail 

run, mountain bike e XTERRA Kids. 

O calendário traz ainda o Aloha Spirit Festival, o maior evento de esportes 

aquáticos do mundo. Com modalidades como Va’a, Stand Up Paddle, Natação em 

águas abertas, Surfski, Paddleboard, Waterman e Apneia, reunindo competidores 

de diversas localidades em Caraguatatuba, de 11 a 13 de novembro. 

Segundo a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o prefeito Aguilar 

Junior também aposta no turismo de eventos esportivos considerando o perfil 

desse público. “Estamos falando de atletas que preservam e procuram ter mais 

cuidado com a natureza. Além disso, esses esportistas costumam viajar com a 

família ou acompanhados de comissão técnica, o que possibilita uma maior 

rotatividade de visitantes e movimento na baixa temporada, tendo em vista 

melhores condições de preços nos serviços de hospedagem, alimentação e 

transporte, favorecendo consequentemente o comércio local”, lembrou Fernanda. 

Juntamente com a organização da Secretaria de Esportes e Recreação, a 

Prefeitura, somará a realização de pelo menos 25 eventos esportivos até dezembro 

de 2022. Confira o calendário geral com as próximas competições esportivas em 

Caraguatatuba: 

JUNHO 

12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia 

Local: Praia Martim de Sá 



 

 
 

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu 

Local: Ciase Sumaré 

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua 

Local: Largada Praia do Indaiá 

26/06 – Circuito Mares (natação) 

Local: Praia da Cocanha 

JULHO 

01 a 03/07 – 1ª Etapa do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022 

Local: Praia do Centro 

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Local: Praia do Massaguaçu 

02/07 – Arena Cross 

Local: Serramar Shopping 

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre 

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste) 

31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

AGOSTO 

05 a 07/08 – 1° Festival de Vela de Caraguatatuba 

Local: Praia do Centro 

06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

07/08 – Torneio de Tênis 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

10/08 – MMA Brasil Tour Internacional 

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona) 

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei) 

Local: Praça Ton Ferreira (Centro) 



 

 
 

SETEMBRO 

11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba 

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua 

OUTUBRO 

09/10 – Festival Municipal de Natação 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba 

30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

NOVEMBRO 

11 a 13/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba 

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

DEZEMBRO 

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi) 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua 

*Programação sujeita à alteração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral de Fato 

 

Turismo de base comunitária de Caraguatatuba é destaque na Marina 

Week 2022 – A Semana do Mar em São Paulo 

 

As ações para fortalecimento do turismo de base comunitária em Caraguatatuba 

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

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

paulista. 

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

representantes da Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha 

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

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

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

ambiental. 

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

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

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

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

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

secretarias de Turismo e de Educação. 

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

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

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

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



 

 
 

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

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

do ABC (UFABC). 

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

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

promovida pela Cátedra Unesco para Sustentabilidade do Oceano, vinculada aos 

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

com a revista Scientific American Brasil. 

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

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

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

(@fazendamarinhadacocanha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 06/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: A Gazeta 

 

Homem é morto facadas no bairro Perequê em Caraguatatuba 

 

Na noite de ontem (05) a Polícia de Caraguatatuba foi acionada a comparecer na 

Avenida João da Costa Pinheiro Júnior, bairro Perequê, onde informações davam 

conta que um homem teria sido golpeado a facadas por uma pessoa não 

identificada. 

O Samu (Serviço de atendimento móvel de urgência) foi acionado e constatou que o 

homem já estava em óbito. 

Os policiais ao conversar com testemunhas foram informados que um homem que 

passava pelo local teria desferido os golpes na vítima. 

Caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 06/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: A Gazeta 

 

De olho no turismo esportivo, Prefeitura confirma Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski, Festival de Vela e XTerra em Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba deu início a um planejamento estratégico para 

ampliar o número de eventos esportivos realizados na cidade. Com um calendário 

capaz de movimentar toda a cadeia de serviços gerada pelo segmento, o objetivo é 

estimular o turismo e aquecer a economia. 

Para projetar o município no cenário esportivo nacional, a Secretaria de Turismo 

(Setur) aposta em uma programação formada por competições inéditas e de 

esportes integrados à natureza que irão desafiar atletas de diferentes maneiras 

pela terra, pelo céu e pelo mar. 

Além de torneios municipais, regionais e estaduais, a cidade recebe, a partir do 

segundo semestre deste ano, atrações como a 1ª Etapa do 33º Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022, abrindo o torneio de 1º a 3 de julho, na Praia do 

Centro, com esportistas de todo o país. 

No mesmo mês, a agenda prevê também a realização da 1ª Prova de Pesca 

Municipal ‘Vilma Domiciano’, que homenageia a atleta caraguatatubense e 

hexacampeã mundial de pesca, falecida em janeiro de 2017. Os amantes da pesca 

esportiva se reunirão na Praia do Massaguaçu, no fim de semana de 2 a 3 de julho. 

Outra novidade é a Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre, que promete fortes 

emoções para os pilotos de modalidades como parapente e asa delta, de 22 a 24 

de julho, para saltos diretamente da Rampa Auracy Mansano (rampa leste) do 

Morro Santo Antônio. 

Já entre os dias 5 e 7 de agosto, o governo municipal promove, em parceria com a 

Confederação Brasileira de Vela (CBVela), o 1º Festival de Vela de Caraguatatuba, 

na Praia do Centro, tendo a presença confirmada de classes como Kitesurf, IQ Foil, 

Fórmula Kite, Hobie Cat 14 e 16. 



 

 
 

Em setembro, será a vez do XTERRA Brazil, maior circuito de esportes outdoor do 

mundo, que espera reunir, nos dias 24 e 25, mais de 5 mil atletas (profissionais e 

amadores) na cidade, durante a sétima etapa do ano, para provas de duathlon, trail 

run, mountain bike e XTERRA Kids. 

O calendário traz ainda o Aloha Spirit Festival, o maior evento de esportes 

aquáticos do mundo. Com modalidades como Va’a, Stand Up Paddle, Natação em 

águas abertas, Surfski, Paddleboard, Waterman e Apneia, reunindo competidores 

de diversas localidades em Caraguatatuba, de 11 a 13 de novembro. 

Segundo a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o prefeito Aguilar 

Junior também aposta no turismo de eventos esportivos considerando o perfil 

desse público. “Estamos falando de atletas que preservam e procuram ter mais 

cuidado com a natureza. Além disso, esses esportistas costumam viajar com a 

família ou acompanhados de comissão técnica, o que possibilita uma maior 

rotatividade de visitantes e movimento na baixa temporada, tendo em vista 

melhores condições de preços nos serviços de hospedagem, alimentação e 

transporte, favorecendo consequentemente o comércio local”, lembrou Fernanda. 

Juntamente com a organização da Secretaria de Esportes e Recreação, a 

Prefeitura, somará a realização de pelo menos 25 eventos esportivos até dezembro 

de 2022. Confira o calendário geral com as próximas competições esportivas em 

Caraguatatuba: 

JUNHO 

12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia 

Local: Praia Martim de Sá 

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu 

Local: Ciase Sumaré 

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua 

Local: Largada Praia do Indaiá 

26/06 – Circuito Mares (natação) 

Local: Praia da Cocanha 

JULHO 

01 a 03/07 – 1ª Etapa do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022 

Local: Praia do Centro 

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Local: Praia do Massaguaçu 

02/07 – Arena Cross 



 

 
 

Local: Serramar Shopping 

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre 

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste) 

31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

AGOSTO 

05 a 07/08 – 1° Festival de Vela de Caraguatatuba 

Local: Praia do Centro 

06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

07/08 – Torneio de Tênis 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

10/08 – MMA Brasil Tour Internacional 

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona) 

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei) 

Local: Praça Ton Ferreira (Centro) 

SETEMBRO 

11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba 

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua 

OUTUBRO 

09/10 – Festival Municipal de Natação 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba 

30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

NOVEMBRO 



 

 
 

11 a 13/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba 

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

DEZEMBRO 

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi) 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua 

*Programação sujeita à alteração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 06/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Imprensa Livre 

 

PAT de Caraguatatuba tem 104 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (6) o quadro de vagas para 104 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são de 20 para Motoboy e seis para Corretor de Imóveis. 

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

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

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

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

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

Obras, Almoxarife, Armador, Atendente de reserva, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de 

Departamento Pessoal, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Limpeza, Auxililar de 

Mecânico, Balconista, Carpinteiro, Consultor de Vendas (Autos), Consultor de 

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

Empacotador, Funileiro, Instalador de Alarmes Residenciais, Instalador/Montador 

de Toldos e Painéis, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Auto, Mecânico 

de Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

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

Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista 

Entregador, Operador de Caixa, Operador de Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de 

Automóveis, Polidor de Automóveis, Representante Comercial (ramo alimentício), 

Representante de Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico em Informática, 

Tratorista, Vendedor de Máquina de Cartão e Vendedor Externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 06/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Imprensa Livre 

 

De olho no turismo esportivo, Prefeitura confirma Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski, Festival de Vela e XTerra em Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba deu início a um planejamento estratégico para 

ampliar o número de eventos esportivos realizados na cidade. Com um calendário 

capaz de movimentar toda a cadeia de serviços gerada pelo segmento, o objetivo é 

estimular o turismo e aquecer a economia. 

Para projetar o município no cenário esportivo nacional, a Secretaria de Turismo 

(Setur) aposta em uma programação formada por competições inéditas e de 

esportes integrados à natureza que irão desafiar atletas de diferentes maneiras 

pela terra, pelo céu e pelo mar. 



 

 
 

Além de torneios municipais, regionais e estaduais, a cidade recebe, a partir do 

segundo semestre deste ano, atrações como a 1ª Etapa do 33º Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022, abrindo o torneio de 1º a 3 de julho, na Praia do 

Centro, com esportistas de todo o país. 

No mesmo mês, a agenda prevê também a realização da 1ª Prova de Pesca 

Municipal ‘Vilma Domiciano’, que homenageia a atleta caraguatatubense e 

hexacampeã mundial de pesca, falecida em janeiro de 2017. Os amantes da pesca 

esportiva se reunirão na Praia do Massaguaçu, no fim de semana de 2 a 3 de julho. 

Outra novidade é a Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre, que promete fortes 

emoções para os pilotos de modalidades como parapente e asa delta, de 22 a 24 

de julho, para saltos diretamente da Rampa Auracy Mansano (rampa leste) do 

Morro Santo Antônio. 

Já entre os dias 5 e 7 de agosto, o governo municipal promove, em parceria com a 

Confederação Brasileira de Vela (CBVela), o 1º Festival de Vela de Caraguatatuba, 

na Praia do Centro, tendo a presença confirmada de classes como Kitesurf, IQ Foil, 

Fórmula Kite, Hobie Cat 14 e 16. 

Em setembro, será a vez do XTERRA Brazil, maior circuito de esportes outdoor do 

mundo, que espera reunir, nos dias 24 e 25, mais de 5 mil atletas (profissionais e 

amadores) na cidade, durante a sétima etapa do ano, para provas de duathlon, trail 

run, mountain bike e XTERRA Kids. 

O calendário traz ainda o Aloha Spirit Festival, o maior evento de esportes 

aquáticos do mundo. Com modalidades como Va’a, Stand Up Paddle, Natação em 

águas abertas, Surfski, Paddleboard, Waterman e Apneia, reunindo competidores 

de diversas localidades em Caraguatatuba, de 11 a 13 de novembro. 

Segundo a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o prefeito Aguilar 

Junior também aposta no turismo de eventos esportivos considerando o perfil 

desse público. “Estamos falando de atletas que preservam e procuram ter mais 

cuidado com a natureza. Além disso, esses esportistas costumam viajar com a 

família ou acompanhados de comissão técnica, o que possibilita uma maior 

rotatividade de visitantes e movimento na baixa temporada, tendo em vista 

melhores condições de preços nos serviços de hospedagem, alimentação e 

transporte, favorecendo consequentemente o comércio local”, lembrou Fernanda. 

Juntamente com a organização da Secretaria de Esportes e Recreação, a 

Prefeitura, somará a realização de pelo menos 25 eventos esportivos até dezembro 

de 2022. Confira o calendário geral com as próximas competições esportivas em 

Caraguatatuba: 

JUNHO 

12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia 



 

 
 

Local: Praia Martim de Sá 

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu 

Local: Ciase Sumaré 

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua 

Local: Largada Praia do Indaiá 

26/06 – Circuito Mares (natação) 

Local: Praia da Cocanha 

JULHO 

01 a 03/07 – 1ª Etapa do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022 

Local: Praia do Centro 

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Local: Praia do Massaguaçu 

02/07 – Arena Cross 

Local: Serramar Shopping 

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre 

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste) 

31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

AGOSTO 

05 a 07/08 – 1° Festival de Vela de Caraguatatuba 

Local: Praia do Centro 

06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

07/08 – Torneio de Tênis 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

10/08 – MMA Brasil Tour Internacional 

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona) 

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei) 



 

 
 

Local: Praça Ton Ferreira (Centro) 

SETEMBRO 

11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba 

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua 

OUTUBRO 

09/10 – Festival Municipal de Natação 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba 

30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

NOVEMBRO 

11 a 13/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba 

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

DEZEMBRO 

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi) 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua 

*Programação sujeita à alteração. 
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Turismo de base comunitária de Caraguatatuba é destaque na Marina 

Week 2022 – A Semana do Mar em São Paulo 

 

As ações para fortalecimento do turismo de base comunitária em Caraguatatuba 

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

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

paulista. 

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

representantes da Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha 

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

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

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

ambiental. 

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

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

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

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

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

secretarias de Turismo e de Educação. 

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

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

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



 

 
 

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

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

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

do ABC (UFABC). 

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

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

promovida pela Cátedra Unesco para Sustentabilidade do Oceano, vinculada aos 

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

com a revista Scientific American Brasil. 

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

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

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

(@fazendamarinhadacocanha). 
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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
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PM prende em Caraguatatuba condenado que usou documento do 

irmão para tentar evitar prisão 

 

Um foragido da justiça foi preso pela polícia militar,  na região sul de 

Caraguatatuba, na madrugada de domingo(5). Ele utilizou o documento do irmão 

para tentar evitar sua prisão. O foragido está condenado até 2029 por roubo. 

A prisão ocorreu no bairro  do Perequê-Mirim, durante abordagem feita em um 

veículo. Na blitz, o motorista apresentou uma CNH que pertencia ao seu irmão. Os 

policiais perceberam que a foto no documento não era a mesma do suspeito 

abordado, pertencia na verdade ao irmão dele. 

A PM checou a verdadeira identidade do homem e constatou que ele estava 

foragido da justiça, condenado até 2029 por roubo. Ele foi encaminhado ate a 

delegacia de polícia, onde além de ficar detido à disposição da justiça, também, foi 

indiciado por uso de documento falso. 

A PM prendeu ainda outros dois foragidos da justiça no fim de semana. Em 

Ubatuba, no sábado, no bairro do Itaguá, em Ubatuba, foi recapturado um homem 

condenado por receptação. No bairro do Tinga, em Caraguatatuba, no domingo, foi 

recapturado outro foragido da justiça. 
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Cadáver é encontrado com ferimentos no tórax, pescoço e costas em 

Caraguatatuba 

 

Considerada a cidade mais violenta do Litoral Norte, Caraguatatuba registrou uma 

nova morte em circunstâncias suspeitas na noite deste domingo (5). Trata-se do 

cadáver de um homem com aproximadamente 40 anos, encontrado na avenida 

José da Costa Pinheiro, que corta os bairros Perequê-Mirim e Travessão, região sul 

do município. 

De acordo com a polícia, ele pode ter sido assassinado a golpes de faca que 

atingiram o tórax, pescoço e costas. O homem não portava documentos. A Polícia 

Civil investiga o homicídio. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico 

Legal). 

Essa foi a segunda morte violenta registrada no município desde o começo deste 

mês. Na quinta-feira (2), um cadáver de um homem também foi localizado no bairro 

Jaraguazinho, outra localidade considerada perigosa no município. 

De acordo com SSP (Secretaria de Segurança Pública) do estado de São Paulo, 

entre janeiro e abril deste ano, a cidade de Caraguatatuba registrou 12 dos 26 

homicídios no Litoral Norte. São Sebastião registrou 3, Ilhabela 1 e Ubatuba 10. 
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Homem é morto facadas no bairro Perequê em Caraguatatuba 

 

Na noite de ontem (05) a Polícia de Caraguatatuba foi acionada a comparecer na 

Avenida João da Costa Pinheiro Júnior, bairro Perequê, onde informações davam 

conta que um homem teria sido golpeado a facadas por uma pessoa não 

identificada. 

O Samu (Serviço de atendimento móvel de urgência) foi acionado e constatou que o 

homem já estava em óbito. 

Os policiais ao conversar com testemunhas foram informados que um homem que 

passava pelo local teria desferido os golpes na vítima. 

Caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba. 
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De olho no turismo esportivo, Prefeitura confirma Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski, Festival de Vela e XTerra em Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba deu início a um planejamento estratégico para 

ampliar o número de eventos esportivos realizados na cidade. Com um calendário 

capaz de movimentar toda a cadeia de serviços gerada pelo segmento, o objetivo é 

estimular o turismo e aquecer a economia. 

Para projetar o município no cenário esportivo nacional, a Secretaria de Turismo 

(Setur) aposta em uma programação formada por competições inéditas e de 

esportes integrados à natureza que irão desafiar atletas de diferentes maneiras 

pela terra, pelo céu e pelo mar. 

Além de torneios municipais, regionais e estaduais, a cidade recebe, a partir do 

segundo semestre deste ano, atrações como a 1ª Etapa do 33º Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022, abrindo o torneio de 1º a 3 de julho, na Praia do 

Centro, com esportistas de todo o país. 

No mesmo mês, a agenda prevê também a realização da 1ª Prova de Pesca 

Municipal ‘Vilma Domiciano’, que homenageia a atleta caraguatatubense e 

hexacampeã mundial de pesca, falecida em janeiro de 2017. Os amantes da pesca 

esportiva se reunirão na Praia do Massaguaçu, no fim de semana de 2 a 3 de julho. 

Outra novidade é a Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre, que promete fortes 

emoções para os pilotos de modalidades como parapente e asa delta, de 22 a 24 

de julho, para saltos diretamente da Rampa Auracy Mansano (rampa leste) do 

Morro Santo Antônio. 

Já entre os dias 5 e 7 de agosto, o governo municipal promove, em parceria com a 

Confederação Brasileira de Vela (CBVela), o 1º Festival de Vela de Caraguatatuba, 

na Praia do Centro, tendo a presença confirmada de classes como Kitesurf, IQ Foil, 

Fórmula Kite, Hobie Cat 14 e 16. 



 

 
 

Em setembro, será a vez do XTERRA Brazil, maior circuito de esportes outdoor do 

mundo, que espera reunir, nos dias 24 e 25, mais de 5 mil atletas (profissionais e 

amadores) na cidade, durante a sétima etapa do ano, para provas de duathlon, trail 

run, mountain bike e XTERRA Kids. 

O calendário traz ainda o Aloha Spirit Festival, o maior evento de esportes 

aquáticos do mundo. Com modalidades como Va’a, Stand Up Paddle, Natação em 

águas abertas, Surfski, Paddleboard, Waterman e Apneia, reunindo competidores 

de diversas localidades em Caraguatatuba, de 11 a 13 de novembro. 

Segundo a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o prefeito Aguilar 

Junior também aposta no turismo de eventos esportivos considerando o perfil 

desse público. “Estamos falando de atletas que preservam e procuram ter mais 

cuidado com a natureza. Além disso, esses esportistas costumam viajar com a 

família ou acompanhados de comissão técnica, o que possibilita uma maior 

rotatividade de visitantes e movimento na baixa temporada, tendo em vista 

melhores condições de preços nos serviços de hospedagem, alimentação e 

transporte, favorecendo consequentemente o comércio local”, lembrou Fernanda. 

Juntamente com a organização da Secretaria de Esportes e Recreação, a 

Prefeitura, somará a realização de pelo menos 25 eventos esportivos até dezembro 

de 2022. Confira o calendário geral com as próximas competições esportivas em 

Caraguatatuba: 

JUNHO 

12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia 

Local: Praia Martim de Sá 

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu 

Local: Ciase Sumaré 

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua 

Local: Largada Praia do Indaiá 

26/06 – Circuito Mares (natação) 

Local: Praia da Cocanha 

JULHO 

01 a 03/07 – 1ª Etapa do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022 

Local: Praia do Centro 

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Local: Praia do Massaguaçu 

02/07 – Arena Cross 



 

 
 

Local: Serramar Shopping 

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre 

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste) 

31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

AGOSTO 

05 a 07/08 – 1° Festival de Vela de Caraguatatuba 

Local: Praia do Centro 

06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

07/08 – Torneio de Tênis 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

10/08 – MMA Brasil Tour Internacional 

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona) 

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei) 

Local: Praça Ton Ferreira (Centro) 

SETEMBRO 

11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba 

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua 

OUTUBRO 

09/10 – Festival Municipal de Natação 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba 

30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

NOVEMBRO 



 

 
 

11 a 13/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba 

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

DEZEMBRO 

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi) 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua 

*Programação sujeita à alteração. 
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