
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Terça e Quarta-Feira, 07 e 08 de Junho de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Dois procurados da Justiça são capturados em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Vagas de emprego em Caraguá: Pat anuncia 104 oportunidades 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe veículos, além de 5 milhões em investimentos 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid-19 nesta quarta-

feira 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba celebra Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, na próxima 

segunda 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Clássico ‘Violetas na Janela’ é atração em Caraguá neste fim de semana 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid a partir desta quarta-feira 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Dois foragidos da Justiça são encontrados e presos em Caraguatatuba 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Casal procurado por tráfico de drogas é preso pela PM em Caraguá  

 

Caraguatatuba 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/dois-procurados-da-justica-sao-capturados-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/vagas-de-emprego-em-caragua-pat-anuncia-104-oportunidades/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-recebe-veiculos-alem-de-5-milhoes-em-investimentos/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19842/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-para-covid-19-nesta-quarta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/19842/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-para-covid-19-nesta-quarta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/19843/caraguatatuba-celebra-dia-de-santo-antonio-padroeiro-da-cidade-na-proxima-segunda
https://radarlitoral.com.br/noticias/19843/caraguatatuba-celebra-dia-de-santo-antonio-padroeiro-da-cidade-na-proxima-segunda
https://novaimprensa.com/2022/06/violetas-na-janela-caraguatatuba.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/06/07/caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-para-covid-a-partir-desta-quarta-feira.ghtml
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/dois-foragidos-da-justica-s-o-encontrados-e-presos-em-caraguatatuba-1.218645
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/casal-procurado-por-trafico-de-drogas-e.html


 

 
 

Caraguá inicia nesta quarta (8) testagem em massa para Covid-19  

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Clássico ‘Violetas na Janela’ é atração em Caraguá neste fim de semana 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Fundacc e clube de leitura Camugerê Literário realizam parceria para compra de 

novos livros  

 

Caraguatatuba 

Inscrições para o ‘Concurso de Poesias: Caraguatatuba bonita, esplendor de beleza 

rara’ seguem até dia 13/6  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa da 6ª Semana Nacional de Arquivos no MAV, em Jacareí  

 

Ilhabela Web 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba segue com inscrições abertas para empresas interessadas em 

compor o 5º Jazz & Vinhos Festival 

 

Caraguatatuba 

Após três meses de defeso, pescadores de Caraguatatuba comemoram abertura 

para a pesca do camarão 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

5 milhões para obras viárias para Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Festas religiosas em Caraguatatuba 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba recebe veículos e investimento de R$ 5 milhões para 

obras viárias durante evento do Governo do Estado  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba conquista 42 medalhas no 7º Circuito Paulista de Atletismo Open 

Adulto e Master  

http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/caragua-inicia-nesta-quarta8-testagem.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2022-06-07/classico-violetas-na-janela-e-atracao-em-caragua-neste-fim-de-semana.html
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/07/fundacc-e-clube-de-leitura-camugere-literario-realizam-parceria-para-compra-de-novos-livros/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/07/fundacc-e-clube-de-leitura-camugere-literario-realizam-parceria-para-compra-de-novos-livros/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/07/inscricoes-para-o-concurso-de-poesias-caraguatatuba-bonita-esplendor-de-beleza-rara-seguem-ate-dia-13-6/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/07/inscricoes-para-o-concurso-de-poesias-caraguatatuba-bonita-esplendor-de-beleza-rara-seguem-ate-dia-13-6/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/07/caraguatatuba-participa-da-6a-semana-nacional-de-arquivos-no-mav-em-jacarei/
https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-segue-com-inscricoes-abertas-para-empresas-interessadas-em-compor-o-5o-jazz-vinhos-festival/
https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-segue-com-inscricoes-abertas-para-empresas-interessadas-em-compor-o-5o-jazz-vinhos-festival/
https://ilhabelaweb.com.br/apos-tres-meses-de-defeso-pescadores-de-caraguatatuba-comemoram-abertura-para-a-pesca-do-camarao/
https://ilhabelaweb.com.br/apos-tres-meses-de-defeso-pescadores-de-caraguatatuba-comemoram-abertura-para-a-pesca-do-camarao/
https://www.caraguatv.com.br/2022/06/07/5-milhoes-para-obras-viarias-para-caraguatatuba/
https://www.caraguatv.com.br/2022/06/07/festas-religiosas-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-recebe-veiculos-e-investimento-de-r-5-milhoes-para-obras-viarias-durante-evento-do-governo-do-estado
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-recebe-veiculos-e-investimento-de-r-5-milhoes-para-obras-viarias-durante-evento-do-governo-do-estado
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-conquista-42-medalhas-no-7o-circuito-paulista-de-atletismo-open-adulto-e-master
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-conquista-42-medalhas-no-7o-circuito-paulista-de-atletismo-open-adulto-e-master


 

 
 

Caraguatatuba 

Inscrições para o ‘Concurso de Poesias: Caraguatatuba bonita, esplendor de beleza 

rara’ seguem até dia 13/6  

 

Caraguatatuba 

Fundacc e clube de leitura Camugerê Literário realizam parceria para compra de 

novos livros  

 

Caraguatatuba 

Metade das inscrições da 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

já foram preenchidas  

 

Caraguatatuba 

Festas religiosas mobilizam milhares de pessoas em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa da 6ª Semana Nacional de Arquivos no MAV, em Jacareí  

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia aulas de Manutenção Predial  

 

Caraguatatuba 

Segunda audiência do PPA 2023-2025 e da LDO 2023 da Câmara de 

Caraguatatuba será no dia 15  

 

Caraguatatuba 

Semana do Meio Ambiente começa com visita ao Viveiro Municipal, plantio e 

premiações  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid-19 a partir desta 

quarta-feira  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Segunda audiência do PPA 2023-2025 e da LDO 2023 da Câmara de 

Caraguatatuba será no dia 15 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Após três meses de defeso, pescadores de Caraguatatuba comemoram abertura 

para a pesca do camarão 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/inscricoes-para-o-concurso-de-poesias-caraguatatuba-bonita-esplendor-de-beleza-rara-seguem-ate-dia-13-6
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/inscricoes-para-o-concurso-de-poesias-caraguatatuba-bonita-esplendor-de-beleza-rara-seguem-ate-dia-13-6
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fundacc-e-clube-de-leitura-camugere-literario-realizam-parceria-para-compra-de-novos-livros
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fundacc-e-clube-de-leitura-camugere-literario-realizam-parceria-para-compra-de-novos-livros
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/metade-das-inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-ja-foram-preenchidas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/metade-das-inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-ja-foram-preenchidas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/festas-religiosas-mobilizam-milhares-de-pessoas-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-participa-da-6a-semana-nacional-de-arquivos-no-mav-em-jacarei
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-aulas-de-manutencao-predial
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/segunda-audiencia-do-ppa-2023-2025-e-da-ldo-2023-da-camara-de-caraguatatuba-sera-no-dia-15
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/segunda-audiencia-do-ppa-2023-2025-e-da-ldo-2023-da-camara-de-caraguatatuba-sera-no-dia-15
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/semana-do-meio-ambiente-comeca-com-visita-ao-viveiro-municipal-plantio-e-premiacoes
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/semana-do-meio-ambiente-comeca-com-visita-ao-viveiro-municipal-plantio-e-premiacoes
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-para-covid-19-a-partir-desta-quarta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-para-covid-19-a-partir-desta-quarta-feira
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/segunda-audiencia-do-ppa-2023-2025-e-da-ldo-2023-da-camara-de-caraguatatuba-sera-no-dia-15/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/segunda-audiencia-do-ppa-2023-2025-e-da-ldo-2023-da-camara-de-caraguatatuba-sera-no-dia-15/
https://falacaragua.com.br/2022/06/apos-tres-meses-de-defeso-pescadores-de-caraguatatuba-comemoram-abertura-para-a-pesca-do-camarao/
https://falacaragua.com.br/2022/06/apos-tres-meses-de-defeso-pescadores-de-caraguatatuba-comemoram-abertura-para-a-pesca-do-camarao/


 

 
 

Caraguatatuba 

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

abertas 

 

Caraguatatuba 

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

Festival de Vela e XTerra em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia aulas de Manutenção Predial 

 

Caraguatatuba 

Inscrições para o ‘Concurso de Poesias: Caraguatatuba bonita, esplendor de beleza 

rara’ seguem até dia 13/6 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa da 6ª Semana Nacional de Arquivos no MAV, em Jacareí 

 

Caraguatatuba 

Fundacc e clube de leitura Camugerê Literário realizam parceria para compra de 

novos livros 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba recebe veículos e investimento de R$ 5 milhões para 

obras viárias durante evento do Governo do Estado 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba conquista 42 medalhas no 7º Circuito Paulista de Atletismo Open 

Adulto e Master 

 

Caraguatatuba 

Metade das inscrições da 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

já foram preenchidas 

 

Caraguatatuba 

Festas religiosas mobilizam milhares de pessoas em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Segunda audiência do PPA 2023-2025 e da LDO 2023 da Câmara de 

Caraguatatuba será no dia 15 

 

Caraguatatuba 

https://falacaragua.com.br/2022/06/inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-estao-abertas-2/
https://falacaragua.com.br/2022/06/inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-estao-abertas-2/
https://falacaragua.com.br/2022/06/de-olho-no-turismo-esportivo-prefeitura-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/06/de-olho-no-turismo-esportivo-prefeitura-confirma-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-festival-de-vela-e-xterra-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/06/fundo-social-de-caraguatatuba-inicia-aulas-de-manutencao-predial/
https://falacaragua.com.br/2022/06/inscricoes-para-o-concurso-de-poesias-caraguatatuba-bonita-esplendor-de-beleza-rara-seguem-ate-dia-13-6/
https://falacaragua.com.br/2022/06/inscricoes-para-o-concurso-de-poesias-caraguatatuba-bonita-esplendor-de-beleza-rara-seguem-ate-dia-13-6/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-participa-da-6a-semana-nacional-de-arquivos-no-mav-em-jacarei/
https://falacaragua.com.br/2022/06/fundacc-e-clube-de-leitura-camugere-literario-realizam-parceria-para-compra-de-novos-livros/
https://falacaragua.com.br/2022/06/fundacc-e-clube-de-leitura-camugere-literario-realizam-parceria-para-compra-de-novos-livros/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-recebe-veiculos-e-investimento-de-r-5-milhoes-para-obras-viarias-durante-evento-do-governo-do-estado/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-recebe-veiculos-e-investimento-de-r-5-milhoes-para-obras-viarias-durante-evento-do-governo-do-estado/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-conquista-42-medalhas-no-7o-circuito-paulista-de-atletismo-open-adulto-e-master/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-conquista-42-medalhas-no-7o-circuito-paulista-de-atletismo-open-adulto-e-master/
https://falacaragua.com.br/2022/06/metade-das-inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-ja-foram-preenchidas/
https://falacaragua.com.br/2022/06/metade-das-inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-ja-foram-preenchidas/
https://falacaragua.com.br/2022/06/festas-religiosas-mobilizam-milhares-de-pessoas-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/06/segunda-audiencia-do-ppa-2023-2025-e-da-ldo-2023-da-camara-de-caraguatatuba-sera-no-dia-15/
https://falacaragua.com.br/2022/06/segunda-audiencia-do-ppa-2023-2025-e-da-ldo-2023-da-camara-de-caraguatatuba-sera-no-dia-15/


 

 
 

Semana do Meio Ambiente começa com visita ao Viveiro Municipal, plantio e 

premiações 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid-19 a partir desta 

quarta-feira 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Polícia Militar prende casal de procurados pela justiça em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba recebe veículos e investimento de R$ 5 milhões para 

obras viárias durante evento do Governo do Estado  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid-19 a partir desta 

quarta-feira  

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Vereador Baduca acompanhou a apresentação da frota de ônibus da empresa de 

transporte coletivo Expresso Fênix 

 

Caraguatatuba 

169ª Festa de Santo Antônio em Caraguá celebra os 3 anos do Santuário e 

comemora o apoio de comerciantes 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba anuncia testagem em massa contra a Covid-19 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Polícia Militar prende casal de procurados pela justiça em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba recebe veículos e investimento de R$ 5 milhões para 

obras viárias durante evento do Governo do Estado 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid-19 a partir desta 

https://falacaragua.com.br/2022/06/semana-do-meio-ambiente-comeca-com-visita-ao-viveiro-municipal-plantio-e-premiacoes/
https://falacaragua.com.br/2022/06/semana-do-meio-ambiente-comeca-com-visita-ao-viveiro-municipal-plantio-e-premiacoes/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-para-covid-19-a-partir-desta-quarta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-para-covid-19-a-partir-desta-quarta-feira/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/07/policia-militar-prende-casal-de-procurados-pela-justica-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/07/prefeitura-de-caraguatatuba-recebe-veiculos-e-investimento-de-r-5-milhoes-para-obras-viarias-durante-evento-do-governo-do-estado/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/07/prefeitura-de-caraguatatuba-recebe-veiculos-e-investimento-de-r-5-milhoes-para-obras-viarias-durante-evento-do-governo-do-estado/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/08/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-para-covid-19-a-partir-desta-quarta-feira/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/08/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-para-covid-19-a-partir-desta-quarta-feira/
https://www.litoralempauta.com.br/vereador-baduca-acompanhou-a-apresentacao-da-frota-de-onibus-da-empresa-de-transporte-coletivo-expresso-fenix/
https://www.litoralempauta.com.br/vereador-baduca-acompanhou-a-apresentacao-da-frota-de-onibus-da-empresa-de-transporte-coletivo-expresso-fenix/
https://www.litoralempauta.com.br/169a-festa-de-santo-antonio-em-caragua-celebra-os-3-anos-do-santuario-e-comemora-o-apoio-de-comerciantes/
https://www.litoralempauta.com.br/169a-festa-de-santo-antonio-em-caragua-celebra-os-3-anos-do-santuario-e-comemora-o-apoio-de-comerciantes/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/caraguatatuba-anuncia-testagem-em-massa-contra-a-covid-19-16516144
https://litoraldefato.com.br/2022/06/07/policia-militar-prende-casal-de-procurados-pela-justica-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/07/prefeitura-de-caraguatatuba-recebe-veiculos-e-investimento-de-r-5-milhoes-para-obras-viarias-durante-evento-do-governo-do-estado/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/07/prefeitura-de-caraguatatuba-recebe-veiculos-e-investimento-de-r-5-milhoes-para-obras-viarias-durante-evento-do-governo-do-estado/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/08/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-para-covid-19-a-partir-desta-quarta-feira-08/


 

 
 

quarta-feira (08) 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Dois procurados da Justiça são capturados em Caraguatatuba  

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Polícia Militar prende casal de procurados pela justiça em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba recebe veículos e investimento de R$ 5 milhões para 

obras viárias durante evento do Governo do Estado 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid-19 a partir desta 

quarta-feira 

 

Notícias das Praias 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid-19 
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Clipping de Notícias: 07/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Dois procurados da Justiça são capturados em Caraguatatuba 

 

Um casal, foragido da justiça, foi preso nessa segunda-feira (06), por volta das 20h, 

no bairro Golfinho, em Caraguatatuba. 

Durante patrulhamento pelo local, uma equipe de ROCAM abordou um homem que 

se identificou como Vitor, mas depois, durante abordagem, falou outro nome aos 

policiais. 

Diante da suspeita, como ele estava sem documentos, os policiais foram até a 

residência dele para pegar a identidade. Na casa foram recebidos por uma mulher, 

que apresentou tanto o documento dela como o do abordado. 

Em pesquisa os policiais constataram que ambos eram procurados pelo crime de 

tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados à cadeia pública e permanecem à 

disposição da justiça. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Vagas de emprego em Caraguá: Pat anuncia 104 oportunidades 

 

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

(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. 

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

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

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: 07/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Caraguatatuba recebe veículos, além de 5 milhões em investimentos 

 

O prefeito Aguilar Junior participou na manhã de ontem (06), do evento ‘Governo na 

Área’, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, em São José dos Campos 

(SP). Na ocasião diversos investimentos foram feitos ao município nas áreas de 

saúde, defesa civil e serviços públicos. 

Para Caraguatatuba foi destinado o valor de R$ 5 milhões do Programa Respeito à 

Vida para obras viárias de recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, 

rampas de acessibilidade, faixas de pedestres, lombofaixas e lombadas, entre 

outros investimentos que o município achar necessário. 

Além disso, também foram entregues duas viaturas para atuar nas ocorrências da 

Defesa Civil; um minibus para atender as demandas da Secretaria de Saúde e uma 

máquina motoniveladora para as ações da Secretaria de Serviços Públicos. 

O prefeito Aguilar Junior ainda assinou o Programa Meu Emprego – trabalho em 

equipe. Com previsão para iniciar no mês de agosto, o programa formará equipes 

para qualificar os participantes e localizar oportunidades de recolocação no 

mercado de trabalho. 

Durante o evento também foram protolocados diversos ofícios aos secretários de 

estado com solicitações de todas as pastas municipais. “O que mais queremos é o 

funcionamento em 100% do Hospital Regional do Litoral Norte”, destacou o 

prefeito. 

Aguilar Junior agradeceu ao novo governador do estado, Rodrigo Garcia por toda 

dedicação ao município de Caraguatatuba. “Estou muito feliz em receber esses 



 

 
 

veículos para cidade e com esta descentralização do atendimento. Tenho certeza 

que vamos conseguir muito mais com esse novo governo!”, ressaltou o prefeito. 

Governo na Área 

É uma iniciativa que aproxima a gestão pública do cidadão, com entregas em todas 

as regiões do estado, fundamentais para o fortalecimento dos municípios paulistas 

em áreas estratégicas como educação, saúde, segurança e desenvolvimento 

socioeconômico, entre outras. 

Para o governador Rodrigo Garcia é fundamental ouvir as demandas de cada 

região, para saber onde investir corretamente. “É também uma forma de prestar 

contas e ver o que estamos fazendo, mas quero reforçar que queremos mais. O 

Vale do Paraíba será o polo de inovação e que assim continue no futuro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid-19 

nesta quarta-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia nesta quarta-feira (08) testagem da população 

para Covid-19. A meta é realizar 39 mil testes. 

O teste poderá ser feito na Praça do Caiçara (Museu), das 9h às 22h; nas três 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas; e nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), com exceção da Tabatinga, das 8h às 16h. 

Para fazer o teste é necessário apenas levar documento com foto. O resultado sai 

na hora. 

Para o secretário de Saúde, Gustavo Boher, a medida se faz necessária diante do 

aumento de casos registros na última semana, principalmente de assintomáticos. 

“A ideia é identificar essas pessoas e retirá-las de circulação, além de poder 

acompanhar melhor os casos”, destaca. 

Serviço 

Praça do Caiçara – Rua Dr. Paul Harris – Centro 

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 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 08/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

Caraguatatuba celebra Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, na 

próxima segunda 

 

Caraguatatuba celebra o Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, na próxima 

segunda (13/6). O Santuário Diocesano de Santo Antônio prossegue com a 

programação religiosa e também com a festa social.  

Esta é a 169ª edição da festa. No último fim de semana ocorreu uma caminhada 

penitencial em peregrinação até o Morro Santo Antônio, seguida de Missa Campal 

no local, presidida pelo reitor do Santuário Diocesano, padre Carlos Alberto da Silva 

(Padre Beto). Segundo a organização, ao menos 400 pessoas participaram das 

atividades. 

A programação social da festa do padroeiro de Caraguatatuba segue até o dia 26 

de junho, com quermesse e show de prêmios. A atração ocorre sempre aos fins de 

semana e feriados, a partir das 20h, na praça de alimentação da igreja e Coreto da 

Praça Cândido Mota, no Centro. 

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

ainda missas e outras celebrações litúrgicas em comemoração ao padroeiro da 

cidade, como a peregrinação na imagem. Os eventos foram realizados com apoio 

da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de Turismo (Setur) e da Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), com a organização interna das 

igrejas. 



 

 
 

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio 

Dia do Padroeiro 

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

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

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

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

procissão. 

Corpus Christi  

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

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

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

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

tampinhas de garrafa, flores e outros. 

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

Sexta a domingo e feriados – a partir das 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Nova Imprensa 

 

Clássico ‘Violetas na Janela’ é atração em Caraguá neste fim de 

semana 

 

Em cartaz há 24 anos, o espetáculo ‘Violetas na Janela’ retorna ao teatro Mario 

Covas, em Caraguatatuba, 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, 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. 

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/


 

 
 

Clipping de Notícias: 07/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: G1 Vanguarda 

 

Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid a partir desta 

quarta-feira 

A meta da administração é realizar 39 mil testes. Veja pontos de testagem. 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia nesta quarta-feira (8) uma ação de testagem 

em massa para Covid. A meta é realizar 39 mil testes.  

O teste poderá ser feito em pontos na:  

 Praça do Caiçara, das 9h às 22h;  

 Nas três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas; 

 E nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção da Tabatinga, das 8h às 

16h. 

Para fazer o teste é necessário levar um documento com foto. O resultado sai 

minutos depois de o teste ser realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: O Vale 

 

Dois foragidos da Justiça são encontrados e presos em Caraguatatuba 

Eles eram procurados pelo crime de tráfico de drogas. Abordagem foi no bairro 

Golfinho 

 

Um homem e uma mulher foram presos, em Caraguatatuba, por volta das 20h da 

última segunda-feira (6), após serem identificados como foragidos da Justiça. Eles 

eram traficantes e, na ocasião, também praticaram falsidade ideológica. 

De acordo com a PM (Polícia Militar), um rapaz foi abordado por uma equipe da 

Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) no bairro Golfinho. 

Inicialmente, o homem havia se identificado como 'Vitor', mas acabou dizendo outro 

nome enquanto dialogava com as autoridades. Desconfiados, os agentes pediram 

a documentação do rapaz, mas ele estava sem. 

Mediante a situação, a PM se encaminhou à casa do suspeito, onde uma mulher 

também foi encontrada. O documento do homem e da mulher foram vistoriados. 

Dessa forma, pode-se concluir que ambos estavam utilizando nomes falsos e eram 

procurados pelo crime de tráfico de drogas. Eles foram encaminhados à cadeia 

pública e seguem à disposição da Justiça. 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Salim Burihan 

 

Casal procurado por tráfico de drogas é preso pela PM em Caraguá 

 

Um casal foi preso pela Polícia Militar, ontem, segunda-feira (6), no bairro do 

Golfinhos, região sul de Caraguatatuba. O marido e a mulher estavam sendo 

procurados por crime de tráfico de drogas.  

A prisão ocorreu por volta das 20h dessa segunda feira (6) por uma equipe de 

ROCAM do 20° Batalhão de Polícia Militar do Interior, em atividade delegada, 

durante patrulhamento pelo bairro. 

No patrulhamento, os policiais abordaram um homem. Ele se identificou como 

Vitor, apesar de estar sem os documentos.  

Os policiais pediram que ele mostrasse os documentos de identidade. O homem 

disse que seus documentos estavam em sua residência.  

Os policiais foram até a residência e foram recebidos pela mulher do homem 

abordado no bairro, identificada como T.G.P..  

Durante a pesquisa feita pelos policiais, foi constatado que o nome verdadeiro dele 

é V.H.C.S. e que constava que ele estava sendo procurado por crime de tráfico de 

drogas. 

Os policiais também checaram a identidade da mulher dele e também apareceu na 

pesquisa que ela também era procurada por tráfico de drogas.  

Os dois foram detidos e encaminhados até a delegacia de polícia onde 

permanecem à disposição da justiça.  



 

 
 

Ainda na segunda-feira, outro procurado por tráfico de drogas foi recapturado no 

bairro da Prainha. Durante um patrulhamento pelo bairro, o homem, de 34 anos, ao 

ver a viatura, saiu correndo em direção à sua casa.  

Os policiais estranharam a atitude dele e pediram a sua identificação. Na pesquisa 

foi constatado que o homem era procurado por tráfico de drogas. Ele foi detido e 

encaminhado para a delegacia de polícia ficando, também, à disposição da justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Salim Burihan 

 

Caraguá inicia nesta quarta (8) testagem em massa para Covid-19 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia nesta quarta-feira (08) testagem da população 

para Covid-19. A meta é realizar 39 mil testes. O teste poderá ser feito na Praça do 

Caiçara (Museu), das 9h às 22h; nas três Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 

24 horas; e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), com exceção da Tabatinga, das 

8h às 16h. 

Para fazer o teste é necessário apenas levar documento com foto. O resultado sai 

na hora. Para o secretário de Saúde, Gustavo Boher, a medida se faz necessária 

diante do aumento de casos registros na última semana, principalmente de 

assintomáticos. “A ideia é identificar essas pessoas e retira-los de circulação, além 

de poder acompanhar melhor os casos”, destaca. 

Boa parte dos moradores da cidade, principalmente, idosos, voltaram a usar a 

máscara facial de proteção, inclusive em locais abertos.  Apesar do alerta das 

autoridades sanitárias, a prefeitura ainda não se manifestou se irá adotar ou não a 

exigência de máscaras em escolas, transporte coletivo e locais fechados.   

Caraguatatuba registra 39.741 casos confirmados de Covid-19 e 501 mortes. 

Segundo boletim divulgado pela prefeitura na segunda-feira(6), três pessoas estão 



 

 
 

internadas em leitos de UTI, no Hospital Regional e outras cinco ocupam leitos de 

enfermaria. 

A prefeitura já distribuiu mais de 306 mil doses  da vacina, sendo 116.009 na 1ª 

dose; 117.723 na segunda ou dose única; 60.511 na 3ª dose; e, 11.897 na 4ª 

dose. 

Serviço 

Praça do Caiçara - Rua Dr. Paul Harris - Centro 

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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Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Norte IG 

 

Clássico ‘Violetas na Janela’ é atração em Caraguá neste fim de 

semana 

Em cartaz há 24 anos, o espetáculo ‘Violetas na Janela’ retorna ao teatro Mario 

Covas, em Caraguatatuba, neste sábado (11), às 20h. 

 

Em cartaz há 24 anos, o espetáculo ‘Violetas na Janela’ retorna ao teatro Mario 

Covas, em Caraguatatuba, 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, 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. 

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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Fundacc e clube de leitura Camugerê Literário realizam parceria para 

compra de novos livros 

 

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

o Camugerê Literário, clube de leitura voltado às obras escritas por autores negros 

e indígenas, adquiriu novos exemplares que contemplam a temática para compor o 

acervo literário da Biblioteca Municipal Afonso Schmidt. 

Dentre os títulos adquiridos, estão: O banquete dos deuses, de Daniel Munduruku; 

Irmã Outsider: ensaios e conferências, de Audre Lorde; Notas sobre a fome, de 

Helena Silvestre; Ay Kakyri Tama: eu moro na cidade, de Márcia Kambeba; A 

sapatilha que mudou meu mundo, de Ingrid Silva; Cumbe, de Marcelo D’Salete, 

dentre outros exemplares. 

Todos os livros adquiridos serão lidos pelo clube de leitura e também emprestados 

a toda população por meio de um cadastro realizado junto à biblioteca para 

empréstimos de obras. 

O Camugerê Literário é um clube de leitura que surgiu durante a pandemia de 

forma virtual e vem construindo um espaço sólido e comprometido, trazendo temas 

antirracistas, de gênero e de classe, focado na educação e compartilhamento de 

saberes. 

Com a curadoria dos livros feita anualmente e divulgada no Instagram do projeto, 

as pessoas que quiserem participar podem se organizar com antecedência, 

comprando ou pegando emprestado tais livros. De acordo com os membros do 



 

 
 

grupo, o objetivo é que em breve o clube tenha encontros presenciais para poder 

ocupar e levar leitura para diversos espaços da cidade de Caraguatatuba. 

“Esta ação [da compra dos livros] é muito importante, já que alimenta a biblioteca 

da cidade com temas diversos e amplia a diversidade da mesma, além disso, 

estimula a leitura de quem já participa ou quer participar do clube”, declararam os 

integrantes do grupo. 

O clube de leitura Camugerê Literário tem encontros realizados uma vez por mês, 

aos sábados, de forma virtual e gratuita. Para mais informações acesse o 

Instagram: @camugere.literario. 

Serviço 

Biblioteca Municipal Afonso Schmidt 

Endereço: Rua Santa Cruz, 496 – Centro 

Telefone de contato: (12) 3882-1216 

Contato do clube de Leitura: www.instagram.com/camugere.literario/ 
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Inscrições para o ‘Concurso de Poesias: Caraguatatuba bonita, 

esplendor de beleza rara’ seguem até dia 13/6 

 

As inscrições para o ‘Concurso de Poesias: Caraguatatuba bonita, esplendor de 

beleza rara’ seguem até às 17h do próximo dia 13, na sede da Fundacc – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, à Rua Santa Cruz, nº 396, 

Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h ou pelo formulário online 

disponível no link: https://fundacc.sp.gov.br/concurso-poesias-2022/. 

Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher todos os campos 

obrigatórios do formulário online e anexar os arquivos do poema em formato PDF; 

cópias do RG/CPF, mais um comprovante de endereço de Caraguatatuba em nome 

do inscrito. 

O comprovante de inscrição gerado após o envio do formulário preenchido é a 

garantia de que a inscrição foi concluída. Menores de idade devem anexar cópias 

da autorização assinada pelo responsável legal, mais cópias do RG/CPF e 

comprovante de endereço do mesmo. 

Os interessados poderão participar do concurso com, no máximo, uma poesia. Caso 

haja mais de uma inscrição de um mesmo proponente, somente será considerada 

a última enviada. 

Ao todo, serão selecionados 10 poemas, onde o tema: “Caraguatatuba bonita, 

esplendor de beleza rara”, deve ser central nas obras inscritas, com presença 

aberta a ressignificações originais e criativas. Interessa à organização do Concurso 

https://fundacc.sp.gov.br/concurso-poesias-2022/


 

 
 

textos que demonstrem, explicitamente, as relações dinâmicas entre as pessoas 

enquanto indivíduos e a cidade enquanto coletividade. 

Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma Comissão Julgadora indicada pela 

Presidência da Fundacc, composta por três membros com notório saber literário. 

Cada obra inscrita será avaliada considerando os quesitos: adequação às 

especificações estabelecidas no Concurso; adequação ao tema do Concurso; 

originalidade e qualidade técnica. 

A lista com o nome dos selecionados será divulgada no dia 22 de junho no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo, Diário Oficial do Município e no site da Fundação, 

no endereço: www.fundacc.sp.gov.br. 

A premiação oferecida pela Fundacc é de R$ 1.500 ao primeiro colocado, R$ 1 mil 

ao segundo e R$ 500 para o terceiro. Todos os selecionados receberão Certificado 

de Participação. 

O objetivo do ‘Concurso de Poesias: Caraguatatuba bonita, esplendor de beleza 

rara’ é divulgar, difundir e premiar poemas, estimular a criatividade, a 

experimentação e o gosto pela criação literária; despertar o interesse artístico do 

indivíduo, estimular o conhecimento e a produção literária como possibilidade de 

transformação social, além de fomentar a produção literária e estimular a 

economia criativa. 

Para mais informações acesse o Edital completo pelo 

link: https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/28/04/2022/edital-no-0082022-

concurso-de-poesias-2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/28/04/2022/edital-no-0082022-concurso-de-poesias-2022
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/28/04/2022/edital-no-0082022-concurso-de-poesias-2022
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Caraguatatuba participa da 6ª Semana Nacional de Arquivos no MAV, 

em Jacareí 

 

As historiadoras Denise Lemes e Luzia Rodrigues de Toledo Prado, de 

Caraguatatuba, participaram da 6ª Semana Nacional de Arquivos, no auditório do 

Museu de Antropologia do Vale do Paraíba – MAV, em Jacareí, onde ministraram 

uma palestra sobre a ‘Troca de Saberes em Acervos Intermediários e 

Permanentes’. 

A 6ª Semana Nacional de Arquivos é organizada pelo Conselho Internacional de 

Arquivos (ICA) e ocorre até o dia 10 de junho em instituições arquivísticas de todo 

país, em comemoração ao Dia Internacional de Arquivos, celebrado em 9 de junho. 

O evento visa dialogar sobre o significado de atuar nos arquivos e o que seus 

acervos realmente refletem: histórias. Essas histórias mostram as tensões, mas 

também as pontes que os arquivos criam na atuação profissional e com as 

comunidades representadas, ou não representadas, nessas narrativas. 

Como parte da programação, nesta quinta-feira (9), das 14h às 16h, será realizada 

uma capacitação sobre ‘Gestão de Documentos Públicos para Servidores 

Municipais’ voltada aos servidores da Prefeitura Municipal, Fundacc – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba e Caraguaprev – Previdência Municipal. 

A capacitação será ministrada pelo Departamento de Arquivo Público Municipal, 

responsável pelo Sistema Municipal de Arquivos e abordará temas como: 

Organização e Avaliação de Documentos, bem como Plano de Classificação e 



 

 
 

Tabela de Temporalidade Documental. Os temas serão pautados na gestão 

documental desenvolvida na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. 

Sobre as palestrantes 

Denise Lemes é historiadora, Gerente de Cidades (FAAP – 2015) e Técnica em 

Arquivos Municipais. Tem 28 anos de experiência em Patrimônio Cultural, atuando 

em museus, arquivos municipais, bibliotecas e em trabalhos de campo de 

salvamento arqueológico no Setor Público e para empresas privadas. Atualmente é 

historiadora da Fundacc e diretora do Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros 

– AMASB, do Arquivo Geral da Fundacc e do MACC – Museu de Arte e Cultura de 

Caraguatatuba. 

Luzia Rodrigues de Toledo Prado é historiadora, pós-graduada em História do Brasil 

República e especialista em Gestão de Documentos e Informações. Há 20 anos 

atua na área de Arquivologia, Museologia e licenciatura em História e Sociologia. 

Atualmente é servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba como 

Técnica em Arquivos Municipais. 
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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), 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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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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5 milhões para obras viárias para Caraguatatuba 

 

O prefeito Aguilar Junior participou na manhã desta segunda-feira (06) do evento 

‘Governo na Área’, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, em São José 

dos Campos (SP). Na ocasião diversos investimentos foram feitos ao município nas 

áreas de saúde, defesa civil e serviços públicos. 

Para Caraguatatuba foi destinado o valor de R$ 5 milhões do Programa Respeito à 

Vida para obras viárias de recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, 

rampas de acessibilidade, faixas de pedestres, lombofaixas e lombadas, entre 

outros investimentos que o município achar necessário. 

Além disso, também foram entregues duas viaturas para atuar nas ocorrências da 

Defesa Civil; um minibus para atender as demandas da Secretaria de Saúde e uma 

máquina motoniveladora para as ações da Secretaria de Serviços Públicos. 

O prefeito Aguilar Junior ainda assinou o Programa Meu Emprego – trabalho em 

equipe. Com previsão para iniciar no mês de agosto, o programa formará equipes 

para qualificar os participantes e localizar oportunidades de recolocação no 

mercado de trabalho. 

Durante o evento também foram protolocados diversos ofícios aos secretários de 

estado com solicitações de todas as pastas municipais. “O que mais queremos é o 

funcionamento em 100% do Hospital Regional do Litoral Norte”, destacou o 

prefeito. 



 

 
 

Aguilar Junior agradeceu ao novo governador do estado, Rodrigo Garcia por toda 

dedicação ao município de Caraguatatuba. “Estou muito feliz em receber esses 

veículos para cidade e com esta descentralização do atendimento. Tenho certeza 

que vamos conseguir muito mais com esse novo governo!”, ressaltou o prefeito. 

Governo na Área 

É uma iniciativa que aproxima a gestão pública do cidadão, com entregas em todas 

as regiões do estado, fundamentais para o fortalecimento dos municípios paulistas 

em áreas estratégicas como educação, saúde, segurança e desenvolvimento 

socioeconômico, entre outras. 

Para o governador Rodrigo Garcia é fundamental ouvir as demandas de cada 

região, para saber onde investir corretamente. “É também uma forma de prestar 

contas e ver o que estamos fazendo, mas quero reforçar que queremos mais. O 

Vale do Paraíba será o polo de inovação e que assim continue no futuro”. 
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Festas religiosas em Caraguatatuba 

 

As celebrações a Santo Antônio e ao Divino Espírito Santo mobilizaram mais de 

duas mil pessoas em Caraguatatuba, no último domingo (5), nas diferentes 

manifestações de fé e devoção, realizadas ao longo de todo o dia, em diversos 

pontos da cidade. 

O encerramento da 31ª Festa do Divino Espírito Santo teve Desfile da Cavalaria, 

com a participação de, pelo menos, 200 cavaleiros, acompanhados por mais de 

250 fiéis, que saíram às 11h da Praça da Cultura, no Centro, em direção à Catedral 

do Divino Espírito Santo, no bairro Indaiá. 

Entre as comemorações, por volta das 12h, os festeiros participaram da partilha de 

alimentos, com o almoço do tradicional ‘afogado’. O prato típico foi distribuído 

gratuitamente para cerca de 1.500 pessoas. Ao todo, o preparo da receita levou 

300 kg de carne, 60 kg de batata, 20 kg de farinha de mandioca e 100 kg de arroz. 

A festividade, realizada em torno do tema “O sopro do Divino, a esperança se 

renova”, seguiu ao som de cantorias e apresentações de grupos folclóricos de 

Caraguatatuba, além de Missa da Irmandade e Procissão do Divino, padroeiro da 

Catedral e da Diocese de Caraguatatuba. 

Já na programação da 169ª Festa de Santo Antônio, ocorreu uma caminhada 

penitencial em peregrinação até o Morro Santo Antônio, seguida de Missa Campal 

no local, presidida pelo reitor do Santuário Diocesano de Santo Antônio, padre 



 

 
 

Carlos Alberto da Silva (Padre Beto). Segundo a organização, ao menos 400 

pessoas participaram das atividades. 

A programação social da festa do padroeiro de Caraguatatuba segue até o dia 26 

de junho, com quermesse e ‘show de prêmios’. A atração ocorre sempre aos fins de 

semana e feriados, a partir das 20h, na praça de alimentação da igreja e Coreto da 

Praça Cândido Mota, no Centro. 

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

ainda missas e outras celebrações litúrgicas em comemoração ao padroeiro da 

cidade, como a peregrinação na imagem. 

Os eventos foram realizados com apoio da Prefeitura, entre a parceira da 

Secretaria de Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba (Fundacc), com a organização interna das igrejas. 

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio 

Dia do Padroeiro 

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

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

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

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

procissão. 

Corpus Christi  

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

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

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

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

tampinhas de garrafa, flores e outros. 

Dia do Padroeiro (13 de junho) 

Santuário Diocesano de Santo Antônio 

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

11h: Casamento Comunitário 

18h: Missa e Procissão 

Corpus Christi (16 de junho) 

6h: Confecção dos tapetes decorados 

17h: Missa e Procissão 

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

Sexta a domingo e feriados – a partir das 20h 
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Prefeitura de Caraguatatuba recebe veículos e investimento de R$ 5 

milhões para obras viárias durante evento do Governo do Estado 

 

O prefeito Aguilar Junior participou na manhã desta segunda-feira (06) do evento 

‘Governo na Área’, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, em São José 

dos Campos (SP). Na ocasião diversos investimentos foram feitos ao município nas 

áreas de saúde, defesa civil e serviços públicos. 

Para Caraguatatuba foi destinado o valor de R$ 5 milhões do Programa Respeito à 

Vida para obras viárias de recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, 

rampas de acessibilidade, faixas de pedestres, lombofaixas e lombadas, entre 

outros investimentos que o município achar necessário. 



 

 
 

Além disso, também foram entregues duas viaturas para atuar nas ocorrências da 

Defesa Civil; um minibus para atender as demandas da Secretaria de Saúde e uma 

máquina motoniveladora para as ações da Secretaria de Serviços Públicos. 

O prefeito Aguilar Junior ainda assinou o Programa Meu Emprego – trabalho em 

equipe. Com previsão para iniciar no mês de agosto, o programa formará equipes 

para qualificar os participantes e localizar oportunidades de recolocação no 

mercado de trabalho. 

Durante o evento também foram protolocados diversos ofícios aos secretários de 

estado com solicitações de todas as pastas municipais. “O que mais queremos é o 

funcionamento em 100% do Hospital Regional do Litoral Norte”, destacou o 

prefeito. 

Aguilar Junior agradeceu ao novo governador do estado, Rodrigo Garcia por toda 

dedicação ao município de Caraguatatuba. “Estou muito feliz em receber esses 

veículos para cidade e com esta descentralização do atendimento. Tenho certeza 

que vamos conseguir muito mais com esse novo governo!”, ressaltou o prefeito. 

Governo na Área 

É uma iniciativa que aproxima a gestão pública do cidadão, com entregas em todas 

as regiões do estado, fundamentais para o fortalecimento dos municípios paulistas 

em áreas estratégicas como educação, saúde, segurança e desenvolvimento 

socioeconômico, entre outras. 

Para o governador Rodrigo Garcia é fundamental ouvir as demandas de cada 

região, para saber onde investir corretamente. “É também uma forma de prestar 

contas e ver o que estamos fazendo, mas quero reforçar que queremos mais. O 

Vale do Paraíba será o polo de inovação e que assim continue no futuro”. 
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Caraguatatuba conquista 42 medalhas no 7º Circuito Paulista de 

Atletismo Open Adulto e Master 

 

A equipe de Atletismo da Prefeitura de Caraguatatuba esteve neste sábado (4), no 

Centro Olímpico na cidade de São Paulo, participando do 7º Circuito Paulista de 

Atletismo Open Adulto e Master. 

Os atletas da Secretaria de Esportes e Recreação conquistaram ao todo 42 

medalhas, sendo 37 de ouro, sendo três por atletas PCDs que competiram sem 

adaptações nas provas e cinco medalhas de prata (uma conquistada também por 

atleta PCD sem adaptação). 

“Podemos ver, durante as competições, de praticamente todas as modalidades, 

que nossos atletas fazem de tudo para levar o nome de Caraguatatuba para o lugar 



 

 
 

mais alto dos pódios. É um orgulho acompanhar e descobrir suas conquistas”, 

disse Edvaldo Ormindo, Secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

Um dos destaques, foi Gilberto Gomes, que foi convocado pela Federação Paulista, 

no 4x100m 30 anos, que acabou batendo o recorde paulista em 49 segundos e 14 

milésimos. 

Confira a classificação e medalhas conquistadas pelos atletas: 

Maria Aparecida Ventura – Ouro na Corrida de 200m, 800m e 1500m; 

Jane Ivete Mendonça Teixeira – Ouro na Corrida de 400m e 800m; 

Teresa Cristina Ribeiro Santos – Ouro na Corrida de 100m e 800m; 

Darci Maria da Silva – Ouro na Corrida de 200m, 800m e 1500m; 

Cesar Augusto de Andrade Oliveira – Ouro na Corrida de 400m e 800m; 

Gilberto Gomes da Rocha – Ouro na Corrida de 400m e 800m; 

Isnaldo Marques Teixeira – Ouro na Corrida de 100m e 1500m; 

Rubens de Oliveira Santos – Ouro no Arremesso de Peso; 

Alvaro Alencar Trindade Sobrinho – Prata na Corrida de 100m e no Arremesso de 

Peso; 

Roberto Pacherini – Prata na Corrida de 800m e Ouro na Corrida de 1500m; 

Claudio Roberto Ferreira – Ouro no Arremesso de Peso e Arremesso de Disco; 

Gelson de Faria – Ouro no Arremesso de Dardo, Arremesso de Peso e Arremesso de 

Disco; 

Edson Santos Silvestre – Ouro no Arremesso de Dardo, Arremesso de Peso e 

Arremesso de Disco; 

Luis Antonio da Costa – Ouro na Corrida de 800m, 1500m e 5000m; 

Sidely Cabral Alencar – Ouro na Corrida de 200m e 800m; 

Marcelo Henrique Orlando – Ouro na Corrida de 800m e Arremesso de Peso; 

Adriana Camargo – Ouro no Arremesso de Disco, de Peso e Dardo; 

Mauro Sergio de Souza – Ouro na Corrida de 1500m e 5000m e Prata na Corrida 

de 800m. 
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Inscrições para o ‘Concurso de Poesias: Caraguatatuba bonita, 

esplendor de beleza rara’ seguem até dia 13/6 

 

As inscrições para o ‘Concurso de Poesias: Caraguatatuba bonita, esplendor de 

beleza rara’ seguem até às 17h do próximo dia 13, na sede da Fundacc – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, à Rua Santa Cruz, nº 396, 

Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h ou pelo formulário online 

disponível no link: https://fundacc.sp.gov.br/concurso-poesias-2022/. 

Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher todos os campos 

obrigatórios do formulário online e anexar os arquivos do poema em formato PDF; 

cópias do RG/CPF, mais um comprovante de endereço de Caraguatatuba em nome 

do inscrito. 

https://fundacc.sp.gov.br/concurso-poesias-2022/


 

 
 

O comprovante de inscrição gerado após o envio do formulário preenchido é a 

garantia de que a inscrição foi concluída. Menores de idade devem anexar cópias 

da autorização assinada pelo responsável legal, mais cópias do RG/CPF e 

comprovante de endereço do mesmo. 

Os interessados poderão participar do concurso com, no máximo, uma poesia. Caso 

haja mais de uma inscrição de um mesmo proponente, somente será considerada 

a última enviada. 

Ao todo, serão selecionados 10 poemas, onde o tema: “Caraguatatuba bonita, 

esplendor de beleza rara”, deve ser central nas obras inscritas, com presença 

aberta a ressignificações originais e criativas. Interessa à organização do Concurso 

textos que demonstrem, explicitamente, as relações dinâmicas entre as pessoas 

enquanto indivíduos e a cidade enquanto coletividade. 

Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma Comissão Julgadora indicada pela 

Presidência da Fundacc, composta por três membros com notório saber literário. 

Cada obra inscrita será avaliada considerando os quesitos: adequação às 

especificações estabelecidas no Concurso; adequação ao tema do Concurso; 

originalidade e qualidade técnica. 

A lista com o nome dos selecionados será divulgada no dia 22 de junho no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo, Diário Oficial do Município e no site da Fundação, 

no endereço: www.fundacc.sp.gov.br. 

A premiação oferecida pela Fundacc é de R$ 1.500 ao primeiro colocado, R$ 1 mil 

ao segundo e R$ 500 para o terceiro. Todos os selecionados receberão Certificado 

de Participação. 

O objetivo do ‘Concurso de Poesias: Caraguatatuba bonita, esplendor de beleza 

rara’ é divulgar, difundir e premiar poemas, estimular a criatividade, a 

experimentação e o gosto pela criação literária; despertar o interesse artístico do 

indivíduo, estimular o conhecimento e a produção literária como possibilidade de 

transformação social, além de fomentar a produção literária e estimular a 

economia criativa. 

Para mais informações acesse o Edital completo pelo link: 

https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/28/04/2022/edital-no-0082022-

concurso-de-poesias-2022. 
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Fundacc e clube de leitura Camugerê Literário realizam parceria para 

compra de novos livros 

 

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

o Camugerê Literário, clube de leitura voltado às obras escritas por autores negros 

e indígenas, adquiriu novos exemplares que contemplam a temática para compor o 

acervo literário da Biblioteca Municipal Afonso Schmidt. 

Dentre os títulos adquiridos, estão: O banquete dos deuses, de Daniel Munduruku; 

Irmã Outsider: ensaios e conferências, de Audre Lorde; Notas sobre a fome, de 

Helena Silvestre; Ay Kakyri Tama: eu moro na cidade, de Márcia Kambeba; A 

sapatilha que mudou meu mundo, de Ingrid Silva; Cumbe, de Marcelo D’Salete, 

dentre outros exemplares. 



 

 
 

Todos os livros adquiridos serão lidos pelo clube de leitura e também emprestados 

a toda população por meio de um cadastro realizado junto à biblioteca para 

empréstimos de obras. 

O Camugerê Literário é um clube de leitura que surgiu durante a pandemia de 

forma virtual e vem construindo um espaço sólido e comprometido, trazendo temas 

antirracistas, de gênero e de classe, focado na educação e compartilhamento de 

saberes. 

Com a curadoria dos livros feita anualmente e divulgada no Instagram do projeto, 

as pessoas que quiserem participar podem se organizar com antecedência, 

comprando ou pegando emprestado tais livros. De acordo com os membros do 

grupo, o objetivo é que em breve o clube tenha encontros presenciais para poder 

ocupar e levar leitura para diversos espaços da cidade de Caraguatatuba. 

“Esta ação [da compra dos livros] é muito importante, já que alimenta a biblioteca 

da cidade com temas diversos e amplia a diversidade da mesma, além disso, 

estimula a leitura de quem já participa ou quer participar do clube”, declararam os 

integrantes do grupo. 

O clube de leitura Camugerê Literário tem encontros realizados uma vez por mês, 

aos sábados, de forma virtual e gratuita. Para mais informações acesse o 

Instagram: @camugere.literario. 

Serviço 

Biblioteca Municipal Afonso Schmidt  

Endereço: Rua Santa Cruz, 496 – Centro 

Telefone de contato: (12) 3882-1216 

Contato do clube de Leitura: www.instagram.com/camugere.literario/ 
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Metade das inscrições da 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de 

Caraguatatuba já foram preenchidas 

 

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

iniciou ontem (6), no Fundo Social de Solidariedade, as inscrições da 2ª etapa do 

Circuito de Rua de Caraguatatuba. Cerca de 50% das inscrições disponíveis já 

foram preenchidas. O evento será realizado no dia 25 de junho. 

Das 600 vagas disponíveis, cerca de 300 atletas já confirmaram presença na 

corrida. As inscrições vão até o dia 22 de junho (ou até quando durarem as vagas). 

Para a inscrição, é necessário estar com um documento com foto e doar 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 (ou até durarem as vagas) 

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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Festas religiosas mobilizam milhares de pessoas em Caraguatatuba 

 

As celebrações a Santo Antônio e ao Divino Espírito Santo mobilizaram mais de 

duas mil pessoas em Caraguatatuba, no último domingo (5), nas diferentes 

manifestações de fé e devoção, realizadas ao longo de todo o dia, em diversos 

pontos da cidade. 

O encerramento da 31ª Festa do Divino Espírito Santo teve Desfile da Cavalaria, 

com a participação de, pelo menos, 200 cavaleiros, acompanhados por mais de 

250 fiéis, que saíram às 11h da Praça da Cultura, no Centro, em direção à Catedral 

do Divino Espírito Santo, no bairro Indaiá. 

Entre as comemorações, por volta das 12h, os festeiros participaram da partilha de 

alimentos, com o almoço do tradicional ‘afogado’. O prato típico foi distribuído 



 

 
 

gratuitamente para cerca de 1.500 pessoas. Ao todo, o preparo da receita levou 

300 kg de carne, 60 kg de batata, 20 kg de farinha de mandioca e 100 kg de arroz. 

A festividade, realizada em torno do tema “O sopro do Divino, a esperança se 

renova”, seguiu ao som de cantorias e apresentações de grupos folclóricos de 

Caraguatatuba, além de Missa da Irmandade e Procissão do Divino, padroeiro da 

Catedral e da Diocese de Caraguatatuba. 

Já na programação da 169ª Festa de Santo Antônio, ocorreu uma caminhada 

penitencial em peregrinação até o Morro Santo Antônio, seguida de Missa Campal 

no local, presidida pelo reitor do Santuário Diocesano de Santo Antônio, padre 

Carlos Alberto da Silva (Padre Beto). Segundo a organização, ao menos 400 

pessoas participaram das atividades. 

A programação social da festa do padroeiro de Caraguatatuba segue até o dia 26 

de junho, com quermesse e ‘show de prêmios’. A atração ocorre sempre aos fins de 

semana e feriados, a partir das 20h, na praça de alimentação da igreja e Coreto da 

Praça Cândido Mota, no Centro. 

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

ainda missas e outras celebrações litúrgicas em comemoração ao padroeiro da 

cidade, como a peregrinação na imagem. 

Os eventos foram realizados com apoio da Prefeitura, entre a parceira da 

Secretaria de Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba (Fundacc), com a organização interna das igrejas. 

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio 

Dia do Padroeiro 

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

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

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

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

procissão. 

Corpus Christi  

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

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

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

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

tampinhas de garrafa, flores e outros. 

Dia do Padroeiro (13 de junho) 

Santuário Diocesano de Santo Antônio 

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



 

 
 

11h: Casamento Comunitário 

18h: Missa e Procissão 

Corpus Christi (16 de junho) 

6h: Confecção dos tapetes decorados 

17h: Missa e Procissão 

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

Sexta a domingo e feriados – a partir das 20h 
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Caraguatatuba participa da 6ª Semana Nacional de Arquivos no MAV, 

em Jacareí 

 

As historiadoras Denise Lemes e Luzia Rodrigues de Toledo Prado, de 

Caraguatatuba, participaram da 6ª Semana Nacional de Arquivos, no auditório do 

Museu de Antropologia do Vale do Paraíba – MAV, em Jacareí, onde ministraram 

uma palestra sobre a ‘Troca de Saberes em Acervos Intermediários e 

Permanentes’. 

A 6ª Semana Nacional de Arquivos é organizada pelo Conselho Internacional de 

Arquivos (ICA) e ocorre até o dia 10 de junho em instituições arquivísticas de todo 

país, em comemoração ao Dia Internacional de Arquivos, celebrado em 9 de junho. 



 

 
 

O evento visa dialogar sobre o significado de atuar nos arquivos e o que seus 

acervos realmente refletem: histórias. Essas histórias mostram as tensões, mas 

também as pontes que os arquivos criam na atuação profissional e com as 

comunidades representadas, ou não representadas, nessas narrativas. 

Como parte da programação, nesta quinta-feira (9), das 14h às 16h, será realizada 

uma capacitação sobre ‘Gestão de Documentos Públicos para Servidores 

Municipais’ voltada aos servidores da Prefeitura Municipal, Fundacc – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba e Caraguaprev – Previdência Municipal. 

A capacitação será ministrada pelo Departamento de Arquivo Público Municipal, 

responsável pelo Sistema Municipal de Arquivos e abordará temas como: 

Organização e Avaliação de Documentos, bem como Plano de Classificação e 

Tabela de Temporalidade Documental. Os temas serão pautados na gestão 

documental desenvolvida na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. 

Sobre as palestrantes 

Denise Lemes é historiadora, Gerente de Cidades (FAAP – 2015) e Técnica em 

Arquivos Municipais. Tem 28 anos de experiência em Patrimônio Cultural, atuando 

em museus, arquivos municipais, bibliotecas e em trabalhos de campo de 

salvamento arqueológico no Setor Público e para empresas privadas. Atualmente é 

historiadora da Fundacc e diretora do Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros 

– AMASB, do Arquivo Geral da Fundacc e do MACC – Museu de Arte e Cultura de 

Caraguatatuba. 

Luzia Rodrigues de Toledo Prado é historiadora, pós-graduada em História do Brasil 

República e especialista em Gestão de Documentos e Informações. Há 20 anos 

atua na área de Arquivologia, Museologia e licenciatura em História e Sociologia. 

Atualmente é servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba como 

Técnica em Arquivos Municipais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia aulas de Manutenção Predial 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba iniciou as aulas do curso de Manutenção Predial 

nessa segunda-feira (6), em parceria com o Senai. Ao todo, 16 alunos realizam o 

curso com conhecimentos prévios sobre elétrica, hidráulica e construção civil. 

As aulas serão realizadas até sexta-feira (10), das 13h às 22h, no Centro de Apoio 

ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), no Travessão (Subprefeitura Sul). Serão 40 

horas/aula sendo divididas em aulas teóricas e práticas. 

“Esse curso é de suma importância para quem está desempregado, pois ele abre 

uma porta no mercado de trabalho muito grande. Atualmente esse é um mercado 

de trabalho que anda bem aquecido, principalmente nessa área de boas práticas 

para manutenção predial”, explica o professor Clausio Pereira de Melo. 



 

 
 

Para Ricardo de Souza, de 44 anos, morador do bairro Pontal Santa Marina, 

atualmente desempregado, o curso será importante para aprender mais e ter mais 

oportunidades de emprego. “Atualmente eu faço alguns trabalhos temporários, 

então é bom sempre estudar mais e ter um curso com certificado para mostrar a 

qualificação para novas oportunidades de emprego que possam surgir”, finaliza. 

O curso abordará temas como revestimento (tecnologia dos materiais, argamassas, 

placas cerâmicas, assentamento de cerâmicas e requadração); E elétrica 

(grandezas elétricas, noções de circuitos elétricos, noções de quadro de 

distribuição, dispositivos de segurança: disjuntores, DR e DPS, dimensionamento 

de cabos, identificação e teste de circuitos, noções de aterramento); hidráulica 

(princípios de hidráulica, sistemas de acoplamento, noções de sistemas de esgoto, 

identificação e correção de vazamentos comuns, desentupimento e limpeza de 

ralos, tubulações e caixas de gordura); pintura (tipos de tintas e suas aplicações, 

procedimentos para pinturas em superfícies de alvenaria, metais, madeira e gesso, 

remoção de manchas e sujeira). 

Já para o eletricista Ricardo Batista, de 48 anos e morador do bairro Gaivotas, é 

sempre importante estar atento ao que o mercado de trabalho pede. “Eu já 

trabalho como eletricista há alguns anos e acho necessário ficar sempre atento as 

novidades do mercado de trabalho e poder buscar outras oportunidades de 

emprego, por isso acho importante estar atento a novas possibilidades de 

aprendizado”, diz. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander), telefone (12) 3897-5656. 
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Segunda audiência do PPA 2023-2025 e da LDO 2023 da Câmara de 

Caraguatatuba será no dia 15 

 

A Câmara Municipal promove a segunda e última audiência pública da revisão do 

Plano Plurianual (PPA) 2023-2025 e da elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) de 2023 da Prefeitura de Caraguatatuba no próximo dia 15 

de junho (quarta-feira), às 17h, na sede do Legislativo, no Centro. A primeira 

audiência ocorreu na segunda-feira (6/6) e foi transmitida pelo site 

www.camaracaragua.sp.gov.br e canal da Câmara de Caraguatatuba no YouTube. 

O presidente da Câmara Municipal, Tato Aguilar, conduziu os trabalhos da reunião, 

junto com os vereadores Dé Construtor e Jair Silva.  Entre os representantes da 

Prefeitura de Caraguatatuba estavam o secretário de Planejamento Estratégico e 

Desenvolvimento, Carlos Focesi, e o secretário de Fazenda, Nelson Hayashida 

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


 

 
 

(Xina); além do ordenador de despesas, Rafael Torres; da diretora de Planejamento 

Orçamentário, Ediline Alves Boytchuk; e do técnico em orçamento, Nicolas Dias 

Padilha. 

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

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

mandato de prefeito e o primeiro ano do mandato seguinte. Após a revisão, o Plano 

Plurianual (2023-2025) de Caraguatatuba prevê a aplicação de cerca de R$ 2,834 

bilhões nos eixos temáticos Otimização da Gestão Pública, Desenvolvimento da 

Infraestrutura Urbana, Melhoria da Qualidade de Ensino para Formação do 

Cidadão, Melhoria da Qualidade de Vida, Valorização do Bem-Estar do Povo 

Caiçara, Melhoria da Qualidade Ambiental, Desenvolvimento das Atividades 

Socioeconômicas, Direito da Pessoa com Deficiência e do Idoso, Turismo 

Sustentável, Mobilidade Urbana, Segurança e Proteção ao Cidadão, Fomento a 

Cultura, entre outros. 

A LDO de 2023, que norteia a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) no 

segundo semestre, prevê a receita de R$ 950,15 milhões. A LDO tem vigência de 

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

programas de caráter continuado (despesas correntes). 

O secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Carlos Focesi, disse 

que o PPA foi ajustado aos indicadores de desempenho e cronograma de obras do 

município. “O orçamento não se executa da forma que é planejado, ele tem um 

ritmo próprio e depende de muitas variáveis. Algumas obras tiveram que ser 

replanejadas no seu programa”, explicou. 

Os interessados em participar presencialmente das audiências do Legislativo 

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

loa ou fazer questionamentos on-line pelo WhasApp da Câmara Municipal (12) 

99718-5769.  A Prefeitura de Caraguatatuba realizou reuniões presenciais 

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

bairros do Travessão, Massaguaçu e Indaiá, respectivamente, além de receber 

perguntas e sugestões via internet entre os dias 4 e 11 de abril, no site oficial. 

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

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

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

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

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

disposições transitórias, 49 e 63). 

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

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

informações pelo telefone (12) 3897-2525. 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia-ppa-loa
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia-ppa-loa
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Semana do Meio Ambiente começa com visita ao Viveiro Municipal, 

plantio e premiações 

 

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca juntamente da Secretaria da 

Educação realizaram diversas atividades ambientais nesta segunda (06) e terça-

feira (07) em alusão à Semana do Meio Ambiente. 

Já na segunda-feira a atividade começou animada com os alunos dos 1º anos A e B 

da EMEF Prof. Jorge Passos, no Jaraguazinho, que realizaram uma visita ao Viveiro 

Municipal e puderam conhecer e aprender sobre as espécies nativas da Mata 

Atlântica, a cultivação das mudas e a importância do espaço para a preservação 

ambiental. 



 

 
 

De acordo com a palestrante da Secretaria de Meio Ambiente, Tatiane Santos, os 

alunos aproveitaram para explorar todo o local. “A atividade utilizou a própria 

natureza como estímulo para aguçar a percepção sobre o ambiente natural, 

aproveitando alguns dos cinco sentidos dos alunos como o tato, olfato, visão e 

audição”, contou. 

Já na manhã desta terça-feira, os secretários de Meio Ambiente, João Silva de 

Paula Ferreira, e de Educação, Márcia Paiva, estiveram na escola Jorge Passos 

para realizar a premiação do concurso de desenho do projeto “Seu lixo é problema 

nosso”. 

Na ocasião, a Secretária da Educação, Márcia Paiva, introduziu a cerimônia 

parabenizando a todos os alunos do 4º ano B que participaram do projeto. “Todos 

estão de parabéns pela criatividade e pela realização dos desenhos que falam 

sobre a importância do cuidado com o Meio Ambiente”, disse. 

Quatro dos alunos foram premiados, sendo eles Bryan Flávio dos Santos, Izaías 

Matheus Alves da Silva, Bianca Costa Luques e Clarice Tavares de Moura. 

Quando perguntados sobre a atividade, todos concordaram que era um tema muito 

importante. O aluno Izaías ainda acrescentou que fez o desenho pensando em 

“tornar o mundo um lugar melhor”. 

Após a cerimônia na escola, a placa com todos os desenhos foi instalada próximo à 

Secretaria de Turismo, na Avenida da Praia – no Centro. A proposta segundo o 

Secretário de Meio Ambiente, De Paula, é deixar em exibição para que toda a 

população possa ver. “Instigar a preocupação com o meio ambiente nas crianças é 

uma das nossas prioridades, por isso esse projeto educativo é tão necessário. E 

sabemos que através dessas iniciativas também estaremos alcançando e 

conscientizando os adultos”. 

Outra atividade promovida no período da manhã foi o plantio na CEI Profª Regina 

Célia Santos Chapira Blaustein, no bairro Travessão. Os alunos do maternal 2, 

turmas A e B, plantaram seis mudas nativas nos arredores da escola. 

Ao todo foram duas mudas de pitanga, duas de Ipê roxo e duas de Ipê amarelo. Os 

pequenos puderam colocar as mãos na terra e ajudar na colocação das mudas no 

solo. 

A programação da terça-feira seguiu no período da tarde com a palestra sobre 

licenciamento ambiental realizada na sede da Secretaria de Meio Ambiente, das 

15h às 16h. 

E para os interessados em acompanhar a programação completa da Semana do 

Meio Ambiente, basta acessar o link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-

promove-atividades-para-comemorar-a-semana-do-meio-ambiente/. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-atividades-para-comemorar-a-semana-do-meio-ambiente/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-atividades-para-comemorar-a-semana-do-meio-ambiente/
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid-19 

a partir desta quarta-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia nesta quarta-feira (08) testagem da população 

para Covid-19. A meta é realizar 39 mil testes. 

O teste poderá ser feito na Praça do Caiçara (Museu), das 9h às 22h; nas três 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas; e nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), com exceção da Tabatinga, das 8h às 16h. 

Para fazer o teste é necessário apenas levar documento com foto. O resultado sai 

na hora. 

Para o secretário de Saúde, Gustavo Boher, a medida se faz necessária diante do 

aumento de casos registros na última semana, principalmente de assintomáticos. 



 

 
 

“A ideia é identificar essas pessoas e retira-los de circulação, além de poder 

acompanhar melhor os casos”, destaca. 

Serviço 

Praça do Caiçara – Rua Dr. Paul Harris – Centro 

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://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/03/unidades-basicas-de-saude-ubss/
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Segunda audiência do PPA 2023-2025 e da LDO 2023 da Câmara de 

Caraguatatuba será no dia 15 

 

A Câmara Municipal promove a segunda e última audiência pública da revisão do 

Plano Plurianual (PPA) 2023-2025 e da elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) de 2023 da Prefeitura de Caraguatatuba no próximo dia 15 

de junho (quarta-feira), às 17h, na sede do Legislativo, no Centro. A primeira 

audiência ocorreu na segunda-feira (6/6) e foi transmitida pelo 

site www.camaracaragua.sp.gov.br e canal da Câmara de Caraguatatuba no 

YouTube. 

O presidente da Câmara Municipal, Tato Aguilar, conduziu os trabalhos da reunião, 

junto com os vereadores Dé Construtor e Jair Silva.  Entre os representantes da 

Prefeitura de Caraguatatuba estavam o secretário de Planejamento Estratégico e 

Desenvolvimento, Carlos Focesi, e o secretário de Fazenda, Nelson Hayashida 

(Xina); além do ordenador de despesas, Rafael Torres; da diretora de Planejamento 

Orçamentário, Ediline Alves Boytchuk; e do técnico em orçamento, Nicolas Dias 

Padilha. 

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

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

mandato de prefeito e o primeiro ano do mandato seguinte. Após a revisão, o Plano 

Plurianual (2023-2025) de Caraguatatuba prevê a aplicação de cerca de R$ 2,834 

bilhões nos eixos temáticos Otimização da Gestão Pública, Desenvolvimento da 

Infraestrutura Urbana, Melhoria da Qualidade de Ensino para Formação do 

Cidadão, Melhoria da Qualidade de Vida, Valorização do Bem-Estar do Povo 

Caiçara, Melhoria da Qualidade Ambiental, Desenvolvimento das Atividades 

Socioeconômicas, Direito da Pessoa com Deficiência e do Idoso, Turismo 

Sustentável, Mobilidade Urbana, Segurança e Proteção ao Cidadão, Fomento a 

Cultura, entre outros. 

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


 

 
 

A LDO de 2023, que norteia a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) no 

segundo semestre, prevê a receita de R$ 950,15 milhões. A LDO tem vigência de 

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

programas de caráter continuado (despesas correntes). 

O secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Carlos Focesi, disse 

que o PPA foi ajustado aos indicadores de desempenho e cronograma de obras do 

município. “O orçamento não se executa da forma que é planejado, ele tem um 

ritmo próprio e depende de muitas variáveis. Algumas obras tiveram que ser 

replanejadas no seu programa”, explicou. 

Os interessados em participar presencialmente das audiências do Legislativo 

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

loa ou fazer questionamentos on-line pelo WhasApp da Câmara Municipal (12) 

99718-5769.  A Prefeitura de Caraguatatuba realizou reuniões presenciais 

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

bairros do Travessão, Massaguaçu e Indaiá, respectivamente, além de receber 

perguntas e sugestões via internet entre os dias 4 e 11 de abril, no site oficial. 

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

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

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

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

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

disposições transitórias, 49 e 63). 

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

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

informações pelo telefone (12) 3897-2525. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia-ppa-loa
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia-ppa-loa
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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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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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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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Fundo Social de Caraguatatuba inicia aulas de Manutenção Predial 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba iniciou as aulas do curso de Manutenção Predial 

nessa segunda-feira (6), em parceria com o Senai. Ao todo, 16 alunos realizam o 

curso com conhecimentos prévios sobre elétrica, hidráulica e construção civil. 

As aulas serão realizadas até sexta-feira (10), das 13h às 22h, no Centro de Apoio 

ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), no Travessão (Subprefeitura Sul). Serão 40 

horas/aula sendo divididas em aulas teóricas e práticas. 

“Esse curso é de suma importância para quem está desempregado, pois ele abre 

uma porta no mercado de trabalho muito grande. Atualmente esse é um mercado 

de trabalho que anda bem aquecido, principalmente nessa área de boas práticas 

para manutenção predial”, explica o professor Clausio Pereira de Melo. 

Para Ricardo de Souza, de 44 anos, morador do bairro Pontal Santa Marina, 

atualmente desempregado, o curso será importante para aprender mais e ter mais 

oportunidades de emprego. “Atualmente eu faço alguns trabalhos temporários, 

então é bom sempre estudar mais e ter um curso com certificado para mostrar a 

qualificação para novas oportunidades de emprego que possam surgir”, finaliza. 

O curso abordará temas como revestimento (tecnologia dos materiais, argamassas, 

placas cerâmicas, assentamento de cerâmicas e requadração); E elétrica 

(grandezas elétricas, noções de circuitos elétricos, noções de quadro de 

distribuição, dispositivos de segurança: disjuntores, DR e DPS, dimensionamento 

de cabos, identificação e teste de circuitos, noções de aterramento); hidráulica 

(princípios de hidráulica, sistemas de acoplamento, noções de sistemas de esgoto, 

identificação e correção de vazamentos comuns, desentupimento e limpeza de 

ralos, tubulações e caixas de gordura); pintura (tipos de tintas e suas aplicações, 



 

 
 

procedimentos para pinturas em superfícies de alvenaria, metais, madeira e gesso, 

remoção de manchas e sujeira). 

Já para o eletricista Ricardo Batista, de 48 anos e morador do bairro Gaivotas, é 

sempre importante estar atento ao que o mercado de trabalho pede. “Eu já 

trabalho como eletricista há alguns anos e acho necessário ficar sempre atento as 

novidades do mercado de trabalho e poder buscar outras oportunidades de 

emprego, por isso acho importante estar atento a novas possibilidades de 

aprendizado”, diz. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander), telefone (12) 3897-5656. 
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Inscrições para o ‘Concurso de Poesias: Caraguatatuba bonita, 

esplendor de beleza rara’ seguem até dia 13/6 

 

As inscrições para o ‘Concurso de Poesias: Caraguatatuba bonita, esplendor de 

beleza rara’ seguem até às 17h do próximo dia 13, na sede da Fundacc – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, à Rua Santa Cruz, nº 396, 

Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h ou pelo formulário online 

disponível no link: https://fundacc.sp.gov.br/concurso-poesias-2022/. 

Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher todos os campos 

obrigatórios do formulário online e anexar os arquivos do poema em formato PDF; 

cópias do RG/CPF, mais um comprovante de endereço de Caraguatatuba em nome 

do inscrito. 

O comprovante de inscrição gerado após o envio do formulário preenchido é a 

garantia de que a inscrição foi concluída. Menores de idade devem anexar cópias 

da autorização assinada pelo responsável legal, mais cópias do RG/CPF e 

comprovante de endereço do mesmo. 

Os interessados poderão participar do concurso com, no máximo, uma poesia. Caso 

haja mais de uma inscrição de um mesmo proponente, somente será considerada 

a última enviada. 

Ao todo, serão selecionados 10 poemas, onde o tema: “Caraguatatuba bonita, 

esplendor de beleza rara”, deve ser central nas obras inscritas, com presença 

aberta a ressignificações originais e criativas. Interessa à organização do Concurso 

textos que demonstrem, explicitamente, as relações dinâmicas entre as pessoas 

enquanto indivíduos e a cidade enquanto coletividade. 

https://fundacc.sp.gov.br/concurso-poesias-2022/


 

 
 

Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma Comissão Julgadora indicada pela 

Presidência da Fundacc, composta por três membros com notório saber literário. 

Cada obra inscrita será avaliada considerando os quesitos: adequação às 

especificações estabelecidas no Concurso; adequação ao tema do Concurso; 

originalidade e qualidade técnica. 

A lista com o nome dos selecionados será divulgada no dia 22 de junho no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo, Diário Oficial do Município e no site da Fundação, 

no endereço: www.fundacc.sp.gov.br. 

A premiação oferecida pela Fundacc é de R$ 1.500 ao primeiro colocado, R$ 1 mil 

ao segundo e R$ 500 para o terceiro. Todos os selecionados receberão Certificado 

de Participação. 

O objetivo do ‘Concurso de Poesias: Caraguatatuba bonita, esplendor de beleza 

rara’ é divulgar, difundir e premiar poemas, estimular a criatividade, a 

experimentação e o gosto pela criação literária; despertar o interesse artístico do 

indivíduo, estimular o conhecimento e a produção literária como possibilidade de 

transformação social, além de fomentar a produção literária e estimular a 

economia criativa. 

Para mais informações acesse o Edital completo pelo 

link: https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/28/04/2022/edital-no-0082022-

concurso-de-poesias-2022. 
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Caraguatatuba participa da 6ª Semana Nacional de Arquivos no MAV, 

em Jacareí 

 

As historiadoras Denise Lemes e Luzia Rodrigues de Toledo Prado, de 

Caraguatatuba, participaram da 6ª Semana Nacional de Arquivos, no auditório do 

Museu de Antropologia do Vale do Paraíba – MAV, em Jacareí, onde ministraram 

uma palestra sobre a ‘Troca de Saberes em Acervos Intermediários e 

Permanentes’. 

A 6ª Semana Nacional de Arquivos é organizada pelo Conselho Internacional de 

Arquivos (ICA) e ocorre até o dia 10 de junho em instituições arquivísticas de todo 

país, em comemoração ao Dia Internacional de Arquivos, celebrado em 9 de junho. 

O evento visa dialogar sobre o significado de atuar nos arquivos e o que seus 

acervos realmente refletem: histórias. Essas histórias mostram as tensões, mas 

também as pontes que os arquivos criam na atuação profissional e com as 

comunidades representadas, ou não representadas, nessas narrativas. 

Como parte da programação, nesta quinta-feira (9), das 14h às 16h, será realizada 

uma capacitação sobre ‘Gestão de Documentos Públicos para Servidores 

Municipais’ voltada aos servidores da Prefeitura Municipal, Fundacc – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba e Caraguaprev – Previdência Municipal. 

A capacitação será ministrada pelo Departamento de Arquivo Público Municipal, 

responsável pelo Sistema Municipal de Arquivos e abordará temas como: 

Organização e Avaliação de Documentos, bem como Plano de Classificação e 

Tabela de Temporalidade Documental. Os temas serão pautados na gestão 

documental desenvolvida na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. 



 

 
 

Sobre as palestrantes 

Denise Lemes é historiadora, Gerente de Cidades (FAAP – 2015) e Técnica em 

Arquivos Municipais. Tem 28 anos de experiência em Patrimônio Cultural, atuando 

em museus, arquivos municipais, bibliotecas e em trabalhos de campo de 

salvamento arqueológico no Setor Público e para empresas privadas. Atualmente é 

historiadora da Fundacc e diretora do Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros 

– AMASB, do Arquivo Geral da Fundacc e do MACC – Museu de Arte e Cultura de 

Caraguatatuba. 

Luzia Rodrigues de Toledo Prado é historiadora, pós-graduada em História do Brasil 

República e especialista em Gestão de Documentos e Informações. Há 20 anos 

atua na área de Arquivologia, Museologia e licenciatura em História e Sociologia. 

Atualmente é servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba como 

Técnica em Arquivos Municipais. 
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Fundacc e clube de leitura Camugerê Literário realizam parceria para 

compra de novos livros 

 

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

o Camugerê Literário, clube de leitura voltado às obras escritas por autores negros 

e indígenas, adquiriu novos exemplares que contemplam a temática para compor o 

acervo literário da Biblioteca Municipal Afonso Schmidt. 

Dentre os títulos adquiridos, estão: O banquete dos deuses, de Daniel Munduruku; 

Irmã Outsider: ensaios e conferências, de Audre Lorde; Notas sobre a fome, de 

Helena Silvestre; Ay Kakyri Tama: eu moro na cidade, de Márcia Kambeba; A 

sapatilha que mudou meu mundo, de Ingrid Silva; Cumbe, de Marcelo D’Salete, 

dentre outros exemplares. 

Todos os livros adquiridos serão lidos pelo clube de leitura e também emprestados 

a toda população por meio de um cadastro realizado junto à biblioteca para 

empréstimos de obras. 

O Camugerê Literário é um clube de leitura que surgiu durante a pandemia de 

forma virtual e vem construindo um espaço sólido e comprometido, trazendo temas 

antirracistas, de gênero e de classe, focado na educação e compartilhamento de 

saberes. 

Com a curadoria dos livros feita anualmente e divulgada no Instagram do projeto, 

as pessoas que quiserem participar podem se organizar com antecedência, 

comprando ou pegando emprestado tais livros. De acordo com os membros do 

grupo, o objetivo é que em breve o clube tenha encontros presenciais para poder 

ocupar e levar leitura para diversos espaços da cidade de Caraguatatuba. 



 

 
 

“Esta ação [da compra dos livros] é muito importante, já que alimenta a biblioteca 

da cidade com temas diversos e amplia a diversidade da mesma, além disso, 

estimula a leitura de quem já participa ou quer participar do clube”, declararam os 

integrantes do grupo. 

O clube de leitura Camugerê Literário tem encontros realizados uma vez por mês, 

aos sábados, de forma virtual e gratuita. Para mais informações acesse o 

Instagram: @camugere.literario. 

Serviço 

Biblioteca Municipal Afonso Schmidt 

Endereço: Rua Santa Cruz, 496 – Centro 

Telefone de contato: (12) 3882-1216 

Contato do clube de Leitura: www.instagram.com/camugere.literario/ 
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Prefeitura de Caraguatatuba recebe veículos e investimento de R$ 5 

milhões para obras viárias durante evento do Governo do Estado 

 

O prefeito Aguilar Junior participou na manhã desta segunda-feira (06) do evento 

‘Governo na Área’, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, em São José 

dos Campos (SP). Na ocasião diversos investimentos foram feitos ao município nas 

áreas de saúde, defesa civil e serviços públicos. 

Para Caraguatatuba foi destinado o valor de R$ 5 milhões do Programa Respeito à 

Vida para obras viárias de recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, 

rampas de acessibilidade, faixas de pedestres, lombofaixas e lombadas, entre 

outros investimentos que o município achar necessário. 

Além disso, também foram entregues duas viaturas para atuar nas ocorrências da 

Defesa Civil; um minibus para atender as demandas da Secretaria de Saúde e uma 

máquina motoniveladora para as ações da Secretaria de Serviços Públicos. 

O prefeito Aguilar Junior ainda assinou o Programa Meu Emprego – trabalho em 

equipe. Com previsão para iniciar no mês de agosto, o programa formará equipes 

para qualificar os participantes e localizar oportunidades de recolocação no 

mercado de trabalho. 

Durante o evento também foram protolocados diversos ofícios aos secretários de 

estado com solicitações de todas as pastas municipais. “O que mais queremos é o 

funcionamento em 100% do Hospital Regional do Litoral Norte”, destacou o 

prefeito. 

Aguilar Junior agradeceu ao novo governador do estado, Rodrigo Garcia por toda 

dedicação ao município de Caraguatatuba. “Estou muito feliz em receber esses 

veículos para cidade e com esta descentralização do atendimento. Tenho certeza 

que vamos conseguir muito mais com esse novo governo!”, ressaltou o prefeito. 



 

 
 

Governo na Área 

É uma iniciativa que aproxima a gestão pública do cidadão, com entregas em todas 

as regiões do estado, fundamentais para o fortalecimento dos municípios paulistas 

em áreas estratégicas como educação, saúde, segurança e desenvolvimento 

socioeconômico, entre outras. 

Para o governador Rodrigo Garcia é fundamental ouvir as demandas de cada 

região, para saber onde investir corretamente. “É também uma forma de prestar 

contas e ver o que estamos fazendo, mas quero reforçar que queremos mais. O 

Vale do Paraíba será o polo de inovação e que assim continue no futuro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 07/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Caraguatatuba conquista 42 medalhas no 7º Circuito Paulista de 

Atletismo Open Adulto e Master 

 

A equipe de Atletismo da Prefeitura de Caraguatatuba esteve neste sábado (4), no 

Centro Olímpico na cidade de São Paulo, participando do 7º Circuito Paulista de 

Atletismo Open Adulto e Master. 

Os atletas da Secretaria de Esportes e Recreação conquistaram ao todo 42 

medalhas, sendo 37 de ouro, sendo três por atletas PCDs que competiram sem 

adaptações nas provas e cinco medalhas de prata (uma conquistada também por 

atleta PCD sem adaptação). 

“Podemos ver, durante as competições, de praticamente todas as modalidades, 

que nossos atletas fazem de tudo para levar o nome de Caraguatatuba para o lugar 

mais alto dos pódios. É um orgulho acompanhar e descobrir suas conquistas”, 

disse Edvaldo Ormindo, Secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

Um dos destaques, foi Gilberto Gomes, que foi convocado pela Federação Paulista, 

no 4x100m 30 anos, que acabou batendo o recorde paulista em 49 segundos e 14 

milésimos. 

Confira a classificação e medalhas conquistadas pelos atletas: 

Maria Aparecida Ventura – Ouro na Corrida de 200m, 800m e 1500m; 

Jane Ivete Mendonça Teixeira – Ouro na Corrida de 400m e 800m; 

Teresa Cristina Ribeiro Santos – Ouro na Corrida de 100m e 800m; 

Darci Maria da Silva – Ouro na Corrida de 200m, 800m e 1500m; 

Cesar Augusto de Andrade Oliveira – Ouro na Corrida de 400m e 800m; 

Gilberto Gomes da Rocha – Ouro na Corrida de 400m e 800m; 



 

 
 

Isnaldo Marques Teixeira – Ouro na Corrida de 100m e 1500m; 

Rubens de Oliveira Santos – Ouro no Arremesso de Peso; 

Alvaro Alencar Trindade Sobrinho – Prata na Corrida de 100m e no Arremesso de 

Peso; 

Roberto Pacherini – Prata na Corrida de 800m e Ouro na Corrida de 1500m; 

Claudio Roberto Ferreira – Ouro no Arremesso de Peso e Arremesso de Disco; 

Gelson de Faria – Ouro no Arremesso de Dardo, Arremesso de Peso e Arremesso de 

Disco; 

Edson Santos Silvestre – Ouro no Arremesso de Dardo, Arremesso de Peso e 

Arremesso de Disco; 

Luis Antonio da Costa – Ouro na Corrida de 800m, 1500m e 5000m; 

Sidely Cabral Alencar – Ouro na Corrida de 200m e 800m; 

Marcelo Henrique Orlando – Ouro na Corrida de 800m e Arremesso de Peso; 

Adriana Camargo – Ouro no Arremesso de Disco, de Peso e Dardo; 

Mauro Sergio de Souza – Ouro na Corrida de 1500m e 5000m e Prata na Corrida 

de 800m. 
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Metade das inscrições da 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de 

Caraguatatuba já foram preenchidas 

 

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

iniciou ontem (6), no Fundo Social de Solidariedade, as inscrições da 2ª etapa do 

Circuito de Rua de Caraguatatuba. Cerca de 50% das inscrições disponíveis já 

foram preenchidas. O evento será realizado no dia 25 de junho. 

Das 600 vagas disponíveis, cerca de 300 atletas já confirmaram presença na 

corrida. As inscrições vão até o dia 22 de junho (ou até quando durarem as vagas). 

Para a inscrição, é necessário estar com um documento com foto e doar 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 (ou até durarem as vagas) 

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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Festas religiosas mobilizam milhares de pessoas em Caraguatatuba 

 

As celebrações a Santo Antônio e ao Divino Espírito Santo mobilizaram mais de 

duas mil pessoas em Caraguatatuba, no último domingo (5), nas diferentes 

manifestações de fé e devoção, realizadas ao longo de todo o dia, em diversos 

pontos da cidade. 

O encerramento da 31ª Festa do Divino Espírito Santo teve Desfile da Cavalaria, 

com a participação de, pelo menos, 200 cavaleiros, acompanhados por mais de 

250 fiéis, que saíram às 11h da Praça da Cultura, no Centro, em direção à Catedral 

do Divino Espírito Santo, no bairro Indaiá. 

Entre as comemorações, por volta das 12h, os festeiros participaram da partilha de 

alimentos, com o almoço do tradicional ‘afogado’. O prato típico foi distribuído 

gratuitamente para cerca de 1.500 pessoas. Ao todo, o preparo da receita levou 

300 kg de carne, 60 kg de batata, 20 kg de farinha de mandioca e 100 kg de arroz. 

A festividade, realizada em torno do tema “O sopro do Divino, a esperança se 

renova”, seguiu ao som de cantorias e apresentações de grupos folclóricos de 

Caraguatatuba, além de Missa da Irmandade e Procissão do Divino, padroeiro da 

Catedral e da Diocese de Caraguatatuba. 

Já na programação da 169ª Festa de Santo Antônio, ocorreu uma caminhada 

penitencial em peregrinação até o Morro Santo Antônio, seguida de Missa Campal 

no local, presidida pelo reitor do Santuário Diocesano de Santo Antônio, padre 

Carlos Alberto da Silva (Padre Beto). Segundo a organização, ao menos 400 

pessoas participaram das atividades. 

A programação social da festa do padroeiro de Caraguatatuba segue até o dia 26 

de junho, com quermesse e ‘show de prêmios’. A atração ocorre sempre aos fins de 



 

 
 

semana e feriados, a partir das 20h, na praça de alimentação da igreja e Coreto da 

Praça Cândido Mota, no Centro. 

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

ainda missas e outras celebrações litúrgicas em comemoração ao padroeiro da 

cidade, como a peregrinação na imagem. 

Os eventos foram realizados com apoio da Prefeitura, entre a parceira da 

Secretaria de Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba (Fundacc), com a organização interna das igrejas. 

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio 

Dia do Padroeiro 

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

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

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

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

procissão. 

Corpus Christi  

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

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

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

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

tampinhas de garrafa, flores e outros. 

Dia do Padroeiro (13 de junho) 

Santuário Diocesano de Santo Antônio 

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

11h: Casamento Comunitário 

18h: Missa e Procissão 

Corpus Christi (16 de junho) 

6h: Confecção dos tapetes decorados 

17h: Missa e Procissão 

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

Sexta a domingo e feriados – a partir das 20h 
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Segunda audiência do PPA 2023-2025 e da LDO 2023 da Câmara de 

Caraguatatuba será no dia 15 

 

A Câmara Municipal promove a segunda e última audiência pública da revisão do 

Plano Plurianual (PPA) 2023-2025 e da elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) de 2023 da Prefeitura de Caraguatatuba no próximo dia 15 

de junho (quarta-feira), às 17h, na sede do Legislativo, no Centro. A primeira 

audiência ocorreu na segunda-feira (6/6) e foi transmitida pelo site 

www.camaracaragua.sp.gov.br e canal da Câmara de Caraguatatuba no YouTube. 

O presidente da Câmara Municipal, Tato Aguilar, conduziu os trabalhos da reunião, 

junto com os vereadores Dé Construtor e Jair Silva.  Entre os representantes da 

Prefeitura de Caraguatatuba estavam o secretário de Planejamento Estratégico e 

Desenvolvimento, Carlos Focesi, e o secretário de Fazenda, Nelson Hayashida 

(Xina); além do ordenador de despesas, Rafael Torres; da diretora de Planejamento 

Orçamentário, Ediline Alves Boytchuk; e do técnico em orçamento, Nicolas Dias 

Padilha. 

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

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

mandato de prefeito e o primeiro ano do mandato seguinte. Após a revisão, o Plano 

Plurianual (2023-2025) de Caraguatatuba prevê a aplicação de cerca de R$ 2,834 

bilhões nos eixos temáticos Otimização da Gestão Pública, Desenvolvimento da 

Infraestrutura Urbana, Melhoria da Qualidade de Ensino para Formação do 

Cidadão, Melhoria da Qualidade de Vida, Valorização do Bem-Estar do Povo 

Caiçara, Melhoria da Qualidade Ambiental, Desenvolvimento das Atividades 

Socioeconômicas, Direito da Pessoa com Deficiência e do Idoso, Turismo 

Sustentável, Mobilidade Urbana, Segurança e Proteção ao Cidadão, Fomento a 

Cultura, entre outros. 

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


 

 
 

A LDO de 2023, que norteia a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) no 

segundo semestre, prevê a receita de R$ 950,15 milhões. A LDO tem vigência de 

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

programas de caráter continuado (despesas correntes). 

O secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Carlos Focesi, disse 

que o PPA foi ajustado aos indicadores de desempenho e cronograma de obras do 

município. “O orçamento não se executa da forma que é planejado, ele tem um 

ritmo próprio e depende de muitas variáveis. Algumas obras tiveram que ser 

replanejadas no seu programa”, explicou. 

Os interessados em participar presencialmente das audiências do Legislativo 

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

loa ou fazer questionamentos on-line pelo WhasApp da Câmara Municipal (12) 

99718-5769.  A Prefeitura de Caraguatatuba realizou reuniões presenciais 

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

bairros do Travessão, Massaguaçu e Indaiá, respectivamente, além de receber 

perguntas e sugestões via internet entre os dias 4 e 11 de abril, no site oficial. 

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

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

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

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

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

disposições transitórias, 49 e 63). 

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

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

informações pelo telefone (12) 3897-2525. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia-ppa-loa
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia-ppa-loa
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Semana do Meio Ambiente começa com visita ao Viveiro Municipal, 

plantio e premiações 

 

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca juntamente da Secretaria da 

Educação realizaram diversas atividades ambientais nesta segunda (06) e terça-

feira (07) em alusão à Semana do Meio Ambiente. 

Já na segunda-feira a atividade começou animada com os alunos dos 1º anos A e B 

da EMEF Prof. Jorge Passos, no Jaraguazinho, que realizaram uma visita ao Viveiro 

Municipal e puderam conhecer e aprender sobre as espécies nativas da Mata 

Atlântica, a cultivação das mudas e a importância do espaço para a preservação 

ambiental. 

De acordo com a palestrante da Secretaria de Meio Ambiente, Tatiane Santos, os 

alunos aproveitaram para explorar todo o local. “A atividade utilizou a própria 

natureza como estímulo para aguçar a percepção sobre o ambiente natural, 

aproveitando alguns dos cinco sentidos dos alunos como o tato, olfato, visão e 

audição”, contou. 

Já na manhã desta terça-feira, os secretários de Meio Ambiente, João Silva de 

Paula Ferreira, e de Educação, Márcia Paiva, estiveram na escola Jorge Passos 

para realizar a premiação do concurso de desenho do projeto “Seu lixo é problema 

nosso”. 

Na ocasião, a Secretária da Educação, Márcia Paiva, introduziu a cerimônia 

parabenizando a todos os alunos do 4º ano B que participaram do projeto. “Todos 

estão de parabéns pela criatividade e pela realização dos desenhos que falam 

sobre a importância do cuidado com o Meio Ambiente”, disse. 

Quatro dos alunos foram premiados, sendo eles Bryan Flávio dos Santos, Izaías 

Matheus Alves da Silva, Bianca Costa Luques e Clarice Tavares de Moura. 



 

 
 

Quando perguntados sobre a atividade, todos concordaram que era um tema muito 

importante. O aluno Izaías ainda acrescentou que fez o desenho pensando em 

“tornar o mundo um lugar melhor”. 

Após a cerimônia na escola, a placa com todos os desenhos foi instalada próximo à 

Secretaria de Turismo, na Avenida da Praia – no Centro. A proposta segundo o 

Secretário de Meio Ambiente, De Paula, é deixar em exibição para que toda a 

população possa ver. “Instigar a preocupação com o meio ambiente nas crianças é 

uma das nossas prioridades, por isso esse projeto educativo é tão necessário. E 

sabemos que através dessas iniciativas também estaremos alcançando e 

conscientizando os adultos”. 

Outra atividade promovida no período da manhã foi o plantio na CEI Profª Regina 

Célia Santos Chapira Blaustein, no bairro Travessão. Os alunos do maternal 2, 

turmas A e B, plantaram seis mudas nativas nos arredores da escola. 

Ao todo foram duas mudas de pitanga, duas de Ipê roxo e duas de Ipê amarelo. Os 

pequenos puderam colocar as mãos na terra e ajudar na colocação das mudas no 

solo. 

A programação da terça-feira seguiu no período da tarde com a palestra sobre 

licenciamento ambiental realizada na sede da Secretaria de Meio Ambiente, das 

15h às 16h. 

E para os interessados em acompanhar a programação completa da Semana do 

Meio Ambiente, basta acessar o 

link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/prefeitura-de-

caraguatatuba-promove-atividades-para-comemorar-a-semana-do-meio-ambiente/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-atividades-para-comemorar-a-semana-do-meio-ambiente/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-atividades-para-comemorar-a-semana-do-meio-ambiente/
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid-19 

a partir desta quarta-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia nesta quarta-feira (08) testagem da população 

para Covid-19. A meta é realizar 39 mil testes. 

O teste poderá ser feito na Praça do Caiçara (Museu), das 9h às 22h; nas três 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas; e nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), com exceção da Tabatinga, das 8h às 16h. 

Para fazer o teste é necessário apenas levar documento com foto. O resultado sai 

na hora. 

Para o secretário de Saúde, Gustavo Boher, a medida se faz necessária diante do 

aumento de casos registros na última semana, principalmente de assintomáticos. 

“A ideia é identificar essas pessoas e retira-los de circulação, além de poder 

acompanhar melhor os casos”, destaca. 

Serviço 

Praça do Caiçara – Rua Dr. Paul Harris – Centro 

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://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/03/unidades-basicas-de-saude-ubss/
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Polícia Militar prende casal de procurados pela justiça em 

Caraguatatuba 

 

Por volta das 20h00 dessa segunda feira (06) uma equipe de ROCAM da Polícia 

Militar, em atividade delegada, durante patrulhamento pelo bairro Golfinho, em 

Caraguatatuba, abordou um indivíduo que se identificou como Vitor, porém durante 

a abordagem disse outro nome aos policiais militares. 

O indivíduo estava sem documentos. Por esta razão os policiais militares se 

deslocaram até sua residência a fim de confirmar sua identidade. Ao chegar na 

casa do indivíduo, foram recebidos por uma mulher (T.G.P) que apresentou a 

documentação do abordado, bem como seus documentos. 

Durante a pesquisa constou que, tanto a mulher estava procurada por tráfico de 

drogas e o o abordado por roubo, sendo que o verdadeiro nome dele era V.H.C.S. 

Sendo assim, ambos os criminosos foram encaminhados à cadeia pública onde 

permanecem à disposição da justiça. 
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Prefeitura de Caraguatatuba recebe veículos e investimento de R$ 5 

milhões para obras viárias durante evento do Governo do Estado 

 

O prefeito Aguilar Junior participou na manhã desta segunda-feira (06) do evento 

‘Governo na Área’, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, em São José 

dos Campos (SP). Na ocasião diversos investimentos foram feitos ao município nas 

áreas de saúde, defesa civil e serviços públicos. 

Para Caraguatatuba foi destinado o valor de R$ 5 milhões do Programa Respeito à 

Vida para obras viárias de recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, 

rampas de acessibilidade, faixas de pedestres, lombofaixas e lombadas, entre 

outros investimentos que o município achar necessário. 

Além disso, também foram entregues duas viaturas para atuar nas ocorrências da 

Defesa Civil; um minibus para atender as demandas da Secretaria de Saúde e uma 

máquina motoniveladora para as ações da Secretaria de Serviços Públicos. 

O prefeito Aguilar Junior ainda assinou o Programa Meu Emprego – trabalho em 

equipe. Com previsão para iniciar no mês de agosto, o programa formará equipes 

para qualificar os participantes e localizar oportunidades de recolocação no 

mercado de trabalho. 

Durante o evento também foram protolocados diversos ofícios aos secretários de 

estado com solicitações de todas as pastas municipais. “O que mais queremos é o 

funcionamento em 100% do Hospital Regional do Litoral Norte”, destacou o 

prefeito. 



 

 
 

Aguilar Junior agradeceu ao novo governador do estado, Rodrigo Garcia por toda 

dedicação ao município de Caraguatatuba. “Estou muito feliz em receber esses 

veículos para cidade e com esta descentralização do atendimento. Tenho certeza 

que vamos conseguir muito mais com esse novo governo!”, ressaltou o prefeito. 
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid-19 

a partir desta quarta-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia nesta quarta-feira (08) testagem da população 

para Covid-19. A meta é realizar 39 mil testes. 

O teste poderá ser feito na Praça do Caiçara (Museu), das 9h às 22h; nas três 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas; e nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), com exceção da Tabatinga, das 8h às 16h. 

Para fazer o teste é necessário apenas levar documento com foto. O resultado sai 

na hora. 

Para o secretário de Saúde, Gustavo Boher, a medida se faz necessária diante do 

aumento de casos registros na última semana, principalmente de assintomáticos. 

“A ideia é identificar essas pessoas e retira-los de circulação, além de poder 

acompanhar melhor os casos”, destaca. 

Serviço 

Praça do Caiçara – Rua Dr. Paul Harris – Centro 

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://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/03/unidades-basicas-de-saude-ubss/
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Vereador Baduca acompanhou a apresentação da frota de ônibus da 

empresa de transporte coletivo Expresso Fênix 

 

O vereador Baduca, juntamente com outros vereadores e o prefeito de Caraguá 

acompanhou no dia 31 de maio a apresentação da frota de ônibus da empresa de 

transporte coletivo Expresso Fênix. 

A partir de 1º de junho de 2022, a Expresso Fênix assumiu o lugar da empresa 

Praiamar nas operações das linhas de ônibus municipais em Caraguá. O contrato 

de 12 meses é de caráter emergencial. 

São 50 veículos novos que vão ser utilizados pelos usuários de Norte a Sul da 

cidade. Cinco deles são reserva e 45 estão nas ruas conforme determina o 

contrato. 

O vereador Baduca, ressalta, “é importante continuarmos a compreender as 

necessidades do transporte coletivo em Caraguá, pois nossos munícipes merecem 

esse respeito e respaldo da prefeitura”. 
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169ª Festa de Santo Antônio em Caraguá celebra os 3 anos do 

Santuário e comemora o apoio de comerciantes 

 

Após dois anos com restrições, a Diocese de Caraguatatuba comemora o retorno 

da Festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade, de modo 100% presencial. Em sua 

169ª edição, a tradicional comemoração tem como tema “É viva a palavra quando 

são as obras que falam” e segue até o dia 26 de junho. 

Em entrevista com o padre Beto, pároco da Diocese, ele contou que, “de modo 

gradual a situação da pandemia está sendo controlada o que permitiu que este ano 

a nossa Festa ganhasse a dimensão que merece, contamos com o apoio dos 

cidadãos e comerciantes da cidade”. E revelou planos para o 2º semestre deste 

ano, “vamos voltar a nos dedicar ao turismo religioso, uma prática que beneficia a 

cidade como um todo e fortalece nossa comunidade, além de propagar nossa 

cultura”. 

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

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

com a organização interna do Santuário Diocesano de Santo Antônio. 

Festa Social 

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

fiéis podem saborear o tradicional bolinho caipira, caldos quentes, quirerinha, entre 



 

 
 

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

público poderá concorrer a diversos prêmios, como eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, três motos e até R$ 5 mil em dinheiro. Mais informações no tel. 

(12) 3881-1422. Confira toda a Programação Completa abaixo. 

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

Sexta a domingo – Sempre após a Santa Missa 
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Caraguatatuba anuncia testagem em massa contra a Covid-19 

Prefeitura divulgou que terá 39 mil testes disponíveis a partir desta quarta-feira 

 

Os moradores de Caraguatatuba poderão participar da testagem em massa, 

realizada pela Prefeitura a partir desta quarta-feira (8). Serão 39 mil testes 

disponibilizados para a população local. 

De acordo com a administração municipal, a ideia é identificar as pessoas que 

estão assintomáticas, ou seja, que não apresentem sintomas, para que elas façam 

isolamento e não propagem mais o vírus. 

Os testes podem ser feitos na Praça do Caiçara (Museu), das 9h às 22h, nas três 

UPA’s (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas e nas UBS (Unidades Básicas de 

Saúde), com exceção da Tabatinga, das 9h às 16h. 

Para ser testado, o morado precisa apenas levar o documento pessoal com foto. O 

resultado sai na hora. 
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Polícia Militar prende casal de procurados pela justiça em 

Caraguatatuba 

 

Por volta das 20h00 dessa segunda feira (06) uma equipe de ROCAM da Polícia 

Militar, em atividade delegada, durante patrulhamento pelo bairro Golfinho, em 

Caraguatatuba, abordou um indivíduo que se identificou como Vitor, porém durante 

a abordagem disse outro nome aos policiais militares. 

O indivíduo estava sem documentos. Por esta razão os policiais militares se 

deslocaram até sua residência a fim de confirmar sua identidade. Ao chegar na 

casa do indivíduo, foram recebidos por uma mulher (T.G.P) que apresentou a 

documentação do abordado, bem como seus documentos. 

Durante a pesquisa constou que, tanto a mulher estava procurada por tráfico de 

drogas e o o abordado por roubo, sendo que o verdadeiro nome dele era V.H.C.S. 

Sendo assim, ambos os criminosos foram encaminhados à cadeia pública onde 

permanecem à disposição da justiça. 
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Prefeitura de Caraguatatuba recebe veículos e investimento de R$ 5 

milhões para obras viárias durante evento do Governo do Estado 

 

O prefeito Aguilar Junior participou na manhã desta segunda-feira (06) do evento 

‘Governo na Área’, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, em São José 

dos Campos (SP). Na ocasião diversos investimentos foram feitos ao município nas 

áreas de saúde, defesa civil e serviços públicos. 

Para Caraguatatuba foi destinado o valor de R$ 5 milhões do Programa Respeito à 

Vida para obras viárias de recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, 

rampas de acessibilidade, faixas de pedestres, lombofaixas e lombadas, entre 

outros investimentos que o município achar necessário. 

Além disso, também foram entregues duas viaturas para atuar nas ocorrências da 

Defesa Civil; um minibus para atender as demandas da Secretaria de Saúde e uma 

máquina motoniveladora para as ações da Secretaria de Serviços Públicos. 

O prefeito Aguilar Junior ainda assinou o Programa Meu Emprego – trabalho em 

equipe. Com previsão para iniciar no mês de agosto, o programa formará equipes 

para qualificar os participantes e localizar oportunidades de recolocação no 

mercado de trabalho. 



 

 
 

Durante o evento também foram protolocados diversos ofícios aos secretários de 

estado com solicitações de todas as pastas municipais. “O que mais queremos é o 

funcionamento em 100% do Hospital Regional do Litoral Norte”, destacou o 

prefeito. 

Aguilar Junior agradeceu ao novo governador do estado, Rodrigo Garcia por toda 

dedicação ao município de Caraguatatuba. “Estou muito feliz em receber esses 

veículos para cidade e com esta descentralização do atendimento. Tenho certeza 

que vamos conseguir muito mais com esse novo governo!”, ressaltou o prefeito. 

Governo na Área 

É uma iniciativa que aproxima a gestão pública do cidadão, com entregas em todas 

as regiões do estado, fundamentais para o fortalecimento dos municípios paulistas 

em áreas estratégicas como educação, saúde, segurança e desenvolvimento 

socioeconômico, entre outras. 

Para o governador Rodrigo Garcia é fundamental ouvir as demandas de cada 

região, para saber onde investir corretamente. “É também uma forma de prestar 

contas e ver o que estamos fazendo, mas quero reforçar que queremos mais. O 

Vale do Paraíba será o polo de inovação e que assim continue no futuro”. 
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid-19 

a partir desta quarta-feira (08) 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia nesta quarta-feira (08) testagem da população 

para Covid-19. A meta é realizar 39 mil testes. 

O teste poderá ser feito na Praça do Caiçara (Museu), das 9h às 22h; nas três 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas; e nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), com exceção da Tabatinga, das 8h às 16h. 

Para fazer o teste é necessário apenas levar documento com foto. O resultado sai 

na hora. 

Para o secretário de Saúde, Gustavo Boher, a medida se faz necessária diante do 

aumento de casos registros na última semana, principalmente de assintomáticos. 

“A ideia é identificar essas pessoas e retira-los de circulação, além de poder 

acompanhar melhor os casos”, destaca. 

Serviço 

Praça do Caiçara – Rua Dr. Paul Harris – Centro 

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://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/03/unidades-basicas-de-saude-ubss/
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Dois procurados da Justiça são capturados em Caraguatatuba 

 

Um casal, foragido da justiça, foi preso nessa segunda-feira (06), por volta das 20h, 

no bairro Golfinho, em Caraguatatuba. 

Durante patrulhamento pelo local, uma equipe de ROCAM abordou um homem que 

se identificou como Vitor, mas depois, durante abordagem, falou outro nome aos 

policiais. 

Diante da suspeita, como ele estava sem documentos, os policiais foram até a 

residência dele para pegar a identidade. Na casa foram recebidos por uma mulher, 

que apresentou tanto o documento dela como o do abordado. 

Em pesquisa os policiais constataram que ambos eram procurados pelo crime de 

tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados à cadeia pública e permanecem à 

disposição da justiça. 
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Polícia Militar prende casal de procurados pela justiça em 

Caraguatatuba 

 

Por volta das 20h00 dessa segunda feira (06) uma equipe de ROCAM da Polícia 

Militar, em atividade delegada, durante patrulhamento pelo bairro Golfinho, em 

Caraguatatuba, abordou um indivíduo que se identificou como Vitor, porém durante 

a abordagem disse outro nome aos policiais militares. 

O indivíduo estava sem documentos. Por esta razão os policiais militares se 

deslocaram até sua residência a fim de confirmar sua identidade. Ao chegar na 

casa do indivíduo, foram recebidos por uma mulher (T.G.P) que apresentou a 

documentação do abordado, bem como seus documentos. 

Durante a pesquisa constou que, tanto a mulher estava procurada por tráfico de 

drogas e o o abordado por roubo, sendo que o verdadeiro nome dele era V.H.C.S. 

Sendo assim, ambos os criminosos foram encaminhados à cadeia pública onde 

permanecem à disposição da justiça. 
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Prefeitura de Caraguatatuba recebe veículos e investimento de R$ 5 

milhões para obras viárias durante evento do Governo do Estado 

 

O prefeito Aguilar Junior participou na manhã desta segunda-feira (06) do evento 

‘Governo na Área’, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, em São José 

dos Campos (SP). Na ocasião diversos investimentos foram feitos ao município nas 

áreas de saúde, defesa civil e serviços públicos. 

Para Caraguatatuba foi destinado o valor de R$ 5 milhões do Programa Respeito à 

Vida para obras viárias de recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, 

rampas de acessibilidade, faixas de pedestres, lombofaixas e lombadas, entre 

outros investimentos que o município achar necessário. 

Além disso, também foram entregues duas viaturas para atuar nas ocorrências da 

Defesa Civil; um minibus para atender as demandas da Secretaria de Saúde e uma 

máquina motoniveladora para as ações da Secretaria de Serviços Públicos. 

O prefeito Aguilar Junior ainda assinou o Programa Meu Emprego – trabalho em 

equipe. Com previsão para iniciar no mês de agosto, o programa formará equipes 



 

 
 

para qualificar os participantes e localizar oportunidades de recolocação no 

mercado de trabalho. 

Durante o evento também foram protolocados diversos ofícios aos secretários de 

estado com solicitações de todas as pastas municipais. “O que mais queremos é o 

funcionamento em 100% do Hospital Regional do Litoral Norte”, destacou o 

prefeito. 

Aguilar Junior agradeceu ao novo governador do estado, Rodrigo Garcia por toda 

dedicação ao município de Caraguatatuba. “Estou muito feliz em receber esses 

veículos para cidade e com esta descentralização do atendimento. Tenho certeza 

que vamos conseguir muito mais com esse novo governo!”, ressaltou o prefeito. 
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid-19 

a partir desta quarta-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia nesta quarta-feira (08) testagem da população 

para Covid-19. A meta é realizar 39 mil testes. 

O teste poderá ser feito na Praça do Caiçara (Museu), das 9h às 22h; nas três 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas; e nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), com exceção da Tabatinga, das 8h às 16h. 

Para fazer o teste é necessário apenas levar documento com foto. O resultado sai 

na hora. 

Para o secretário de Saúde, Gustavo Boher, a medida se faz necessária diante do 

aumento de casos registros na última semana, principalmente de assintomáticos. 

“A ideia é identificar essas pessoas e retira-los de circulação, além de poder 

acompanhar melhor os casos”, destaca. 

Serviço 

Praça do Caiçara – Rua Dr. Paul Harris – Centro 

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://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/03/unidades-basicas-de-saude-ubss/
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Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid-19 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia nesta quarta-feira (08) testagem da população 

para Covid-19. A meta é realizar 39 mil testes. O teste poderá ser feito na Praça do 

Caiçara (Museu), das 9h às 22h; nas três Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 

24 horas; e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), com exceção da Tabatinga, das 

8h às 16h. 

Para fazer o teste é necessário apenas levar documento com foto. O resultado sai 

na hora. Para o secretário de Saúde, Gustavo Boher, a medida se faz necessária 

diante do aumento de casos registros na última semana, principalmente de 

assintomáticos. “A ideia é identificar essas pessoas e retira-los de circulação, além 

de poder acompanhar melhor os casos”, destaca. 

Caraguatatuba registra 39.741 casos confirmados de Covid-19 e 501 mortes. 

Segundo boletim divulgado pela prefeitura na segunda-feira(6), três pessoas estão 

internadas em leitos de UTI, no Hospital Regional e outras cinco ocupam leitos de 

enfermaria. 

A prefeitura já distribuiu mais de 306 mil doses  da vacina, sendo 116.009 na 1ª 

dose; 117.723 na segunda ou dose única; 60.511 na 3ª dose; e, 11.897 na 4ª 

dose. 

Serviço 



 

 
 

Praça do Caiçara – Rua Dr. Paul Harris – Centro 

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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Comunidade Terapêutica Restitui promove 1ª Caminhada de 

Conscientização contra as Drogas em Caraguatatuba 

 

A Comunidade Terapêutica Restitui, em Caraguatatuba, promove no próximo dia 25 

a “1ª Caminhada de Conscientização contra as Drogas e a Favor da Vida – Para 

Mudar essa Realidade, a Gente precisa se mexer”. A concentração está marcada 

para as 9h na Praça Sensorial, na Alameda Paineira, bairro Cidade Jardim. O 

percurso segue rumo ao Mirante do Teatro Camaroeiro. “Um dos objetivos da 

Comunidade Terapêutica Restitui é promover esses eventos, caminhadas e fóruns 

como meio ao que diz respeito a problemática das drogas em nosso Litoral Norte e 

no país”, diz Ricardo Moura, coordenador geral da Restitui. 

A expectativa é de reunir aproximadamente 200 pessoas, até o momento já foram 

vendidas 120 camisetas. Ricardo diz que ainda é possível adquirir a camiseta por 

R$40, por WhatsApp, diretamente com ele. “Encomenda, faz o pix e retira no dia ou 

2 dias antes do evento”. “Esta conscientização é para que a sociedade veja que o 

uso de drogas destrói a família e o usuário”, ele explica. Os participantes também 

podem contribuir doando 1 quilo de alimento não perecível, que serão revertidos à 

população em situação de vulnerabilidade social. 



 

 
 

A 1ª Caminhada de Conscientização contra as Drogas e a Favor da Vida mobilizou a 

esquipe a comunidade terapêutica que conseguiu patrocinadores e apoiadores da 

causa. “A dependência química está batendo ou já bateu na porta de muitas 

famílias que sofrem ao ver seu ente querido envolvido em mundo ao qual jamais 

imaginariam estar envolvidos”, diz Ricardo Moura, que agradece o apoio e a boa 

vontade dos parceiros e apoiadores. 

O evento conta com o apoio da Rádio Antena 8FM, da Prefeitura Municipal de 

Caraguatatuba, da escola de dança Ritmos, faculdade Anhanguera e da Consultoria 

de Contabilidade Focus, além do patrocínio da Sabesp, escola de música E-Brasil, 

JR Embalagens, Marcenaria Deva e Academia Equilíbrio. 

Mais informações pelo WhatsApp (12) 99753-0071 
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QUASE 2 MIL PESSOAS PARTICIPARAM DAS FESTAS RELIGIOSAS EM 

CARAGUATATUBA 

 

As celebrações a Santo Antônio e ao Divino Espírito Santo mobilizaram mais de 

duas mil pessoas em Caraguatatuba, no último domingo (5), nas diferentes 

manifestações de fé e devoção, realizadas ao longo de todo o dia, em diversos 

pontos da cidade. O encerramento da 31ª Festa do Divino Espírito Santo teve 

Desfile da Cavalaria, com a participação de, pelo menos, 200 cavaleiros, 

acompanhados por mais de 250 fiéis, que saíram às 11h da Praça da Cultura, no 

Centro, em direção à Catedral do Divino Espírito Santo, no bairro Indaiá. 

Entre as comemorações, por volta das 12h, os festeiros participaram da partilha de 

alimentos, com o almoço do tradicional ‘afogado’. O prato típico foi distribuído 

gratuitamente para cerca de 1.500 pessoas. Ao todo, o preparo da receita levou 

300 kg de carne, 60 kg de batata, 20 kg de farinha de mandioca e 100 kg de arroz. 

A festividade, realizada em torno do tema “O sopro do Divino, a esperança se 

renova”, seguiu ao som de cantorias e apresentações de grupos folclóricos de 

Caraguatatuba, além de Missa da Irmandade e Procissão do Divino, padroeiro da 

Catedral e da Diocese de Caraguatatuba. 

Já na programação da 169ª Festa de Santo Antônio, ocorreu uma caminhada 

penitencial em peregrinação até o Morro Santo Antônio, seguida de Missa Campal 

no local, presidida pelo reitor do Santuário Diocesano de Santo Antônio, padre 

Carlos Alberto da Silva (Padre Beto). Segundo a organização, ao menos 400 

pessoas participaram das atividades. 

A programação social da festa do padroeiro de Caraguatatuba segue até o dia 26 

de junho, com quermesse e ‘show de prêmios’. A atração ocorre sempre aos fins de 

semana e feriados, a partir das 20h, na praça de alimentação da igreja e Coreto da 

Praça Cândido Mota, no Centro. 



 

 
 

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

ainda missas e outras celebrações litúrgicas em comemoração ao padroeiro da 

cidade, como a peregrinação na imagem. 

Os eventos foram realizados com apoio da Prefeitura, entre a parceira da 

Secretaria de Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba (Fundacc), com a organização interna das igrejas. 

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio 

Dia do Padroeiro 

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

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

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

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

procissão. 

Corpus Christi  

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

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

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

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

tampinhas de garrafa, flores e outros. 

Dia do Padroeiro (13 de junho) 

Santuário Diocesano de Santo Antônio 

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

11h: Casamento Comunitário 

18h: Missa e Procissão 

Corpus Christi (16 de junho) 

6h: Confecção dos tapetes decorados 

17h: Missa e Procissão 

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

Sexta a domingo e feriados – a partir das 20h 
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Caraguatatuba (SP) deve lançar licitação do transporte coletivo após 

finalizar série de audiências 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, no litoral norte paulista, encerrou a série de 

audiências públicas que discutiram sobre o novo sistema de transporte público no 

município – a Rede Integrada de Transporte Público Coletivo Municipal de 

Caraguatatuba (RITCaraguá). 

O próximo passo agora é o lançamento do edital, que definirá as regras da 

concorrência pública para escolher a nova concessionária dos serviços. 

A licitação já definida pela municipalidade será pelo maior valor de outorga a ser 

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

anos. 

O novo certame prevê a integração temporal por meio do bilhete único dentro 

Sistema de Bilhetagem eletrônica (SBE). Por até 2h os usuários poderão usar 

diferentes linhas sem pagar outra tarifa. 

Um plano de renovação da frota também integrará o edital, com novo layout, e a 

determinação da idade média dos veículos não superior a cinco anos de uso. Outro 



 

 
 

ponto será a manutenção de 50% de ônibus 0km durante o prazo do contrato. Os 

veículos deverão ter wi-fi instalado, acessibilidade e ar-condicionado. 

O projeto de modelagem, definido pela empresa Memphis Engenharia, contratada 

pela prefeitura, prevê ainda um Central de Controle Operacional (CCO), com 

controle e fiscalização em tempo real, além de um Sistema de Informação ao 

Usuário (SIU – em tempo real). 

EXPRESSO FÊNIX 

Como noticiou o Diário do Transporte, desde 1º de junho de 2022 a Expresso Fênix 

assumiu o lugar da empresa Praiamar nas operações das linhas de ônibus 

municipais em Caraguatatuba. O contrato emergencial tem validade de 12 meses. 

Uma decisão do Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça restabeleceu os 

efeitos do Decreto Municipal nº. 1572/2021, confirmando a Caducidade do 

Contrato de Concessão nº. 73/07, firmado entre o município de Caraguatatuba e a 

Praiamar Transportes. 

Com isso, a Praiamar operou na cidade até às 23h59 do dia 31 de maio. 

A prefeitura alega má prestação de serviços e descumprimento de contrato. 
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Prefeitura de Caraguatatuba recebe veículos e investimento de R$ 5 

milhões para obras viárias durante evento do Governo do Estado 

 

O prefeito Aguilar Junior participou na manhã desta segunda-feira (06) do evento 

‘Governo na Área’, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, em São José 

dos Campos (SP). Na ocasião diversos investimentos foram feitos ao município nas 

áreas de saúde, defesa civil e serviços públicos. 

Para Caraguatatuba foi destinado o valor de R$ 5 milhões do Programa Respeito à 

Vida para obras viárias de recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, 

rampas de acessibilidade, faixas de pedestres, lombofaixas e lombadas, entre 

outros investimentos que o município achar necessário. 

Além disso, também foram entregues duas viaturas para atuar nas ocorrências da 

Defesa Civil; um minibus para atender as demandas da Secretaria de Saúde e uma 

máquina motoniveladora para as ações da Secretaria de Serviços Públicos. 

O prefeito Aguilar Junior ainda assinou o Programa Meu Emprego – trabalho em 

equipe. Com previsão para iniciar no mês de agosto, o programa formará equipes 

para qualificar os participantes e localizar oportunidades de recolocação no 

mercado de trabalho. 

Durante o evento também foram protolocados diversos ofícios aos secretários de 

estado com solicitações de todas as pastas municipais. 

“O que mais queremos é o funcionamento em 100% do Hospital Regional do Litoral 

Norte”, destacou o prefeito. 

Aguilar Junior agradeceu ao novo governador do estado, Rodrigo Garcia por toda 

dedicação ao município de Caraguatatuba. “Estou muito feliz em receber esses 

veículos para cidade e com esta descentralização do atendimento. Tenho certeza 

que vamos conseguir muito mais com esse novo governo!”, ressaltou o prefeito. 



 

 
 

Governo na Área 

É uma iniciativa que aproxima a gestão pública do cidadão, com entregas em todas 

as regiões do estado, fundamentais para o fortalecimento dos municípios paulistas 

em áreas estratégicas como educação, saúde, segurança e desenvolvimento 

socioeconômico, entre outras. 

Para o governador Rodrigo Garcia é fundamental ouvir as demandas de cada 

região, para saber onde investir corretamente. 

“É também uma forma de prestar contas e ver o que estamos fazendo, mas quero 

reforçar que queremos mais. O Vale do Paraíba será o polo de inovação e que 

assim continue no futuro”. 
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Capa

Com o plenário da Câmara Mu-
nicipal de Caraguatatuba comple-
tamente lotado foram empossados 
na noite de segunda-feira, (02/05), 
os jovens vereadores que farão parte 
da 4ª edição da Câmara Jovem 2022. 

Ao todo foram empossados 30 jo-
vens vereadores titulares e suplen-
tes representando escolas munici-
pais e particulares do Município. 
Após a cerimônia de posse, também 
foi realizada a eleição para a compo-
sição da Mesa Diretora que irá atuar 
durante todo o ano. 

Participaram do evento os ve-
readores Aguinaldo Butiá, Marcos 
Kinkas, Fernando Cuiú, Cristian 
Bota, Jair Araújo, Vera Morais, Islan-
do Bigode, Gil Oliveira e o vereador 
licenciado Carlinhos da Farmácia. 
O vice-prefeito de Caraguatatuba, 
José Ernesto Servidei também mar-
cou presença – na ocasião represen-
tando o prefeito Aguilar Junior – e a 
secretária municipal de Educação, 
Márcia Paiva. 

Além da entrega dos diplomas, 
os jovens vereadores realizaram 
um juramento e fizeram as vota-
ções para definir as composições da 
Mesa Diretora entre os jovens vere-
adores para o ano 2022. 

Para o presidente da Câmara, 
vereador Tato Aguilar, é impor-
tante fortalecer a parceria entre os 
estudantes e o Legislativo. “Nosso 
maior objetivo com a Câmara Jovem 
é cada vez mais ampliar o campo de 
visão dos jovens para o exercício da 
democracia e da cidadania. Além 
disso, tenho a certeza de que o olhar 
juvenil sobre os diversos aspectos 
de nossa sociedade também é bas-
tante válido para o aprimoramento 
dos nossos trabalhos legislativos”, 
completou Tato Aguilar. 

Na avaliação do coordenador 
geral da Câmara Jovem, o asses-
sor jurídico legislativo e professor, 
Carlos Alberto Paulino Ferreira, são 
duas as palavras que definem todo 
o processo estabelecido na Câmara 

Jovens Vereadores são empossados 
na Câmara Municipal de Caraguatatuba
Mais de 100 pessoas acompanharam a solenidade de 
posse realizada no plenário Benedito Zacarias Arouca

Jovem. “Democracia e Cidadania. 
Acreditamos muito nestas duas 
palavras para construirmos uma 
sociedade cada vez melhor e nosso 
grande objetivo com o Câmara Jo-
vem é através da educação propor-
cionar este fortalecimento”, disse 
Carlos Alberto Ferreira. 

Mesa Diretora
Em uma disputa acirrada, a 

jovem vereadora Sabrina Garcia 
Gonçalves, de 14 anos, conquistou 
a vaga de presidente da Mesa Di-
retora, Mariana Natally de Oliveira 
Farias, de 13 anos, assumiu a cadei-
ra de vice-presidente, Yohana Yuki 
Correia Hirakawa, de 13 anos, ficou 
com a vaga de 1ª secretária e Caio 
Henrique Bezerra, de 10 anos, fica 
como 2º secretário da Mesa Diretora.
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Nos últimos dias, Dr. José Ernesto, médico 
e Vice-Prefeito de Caraguatatuba, esteve no 
bairro Tabatinga com o intuito de conhecer e 
ouvir empresários e moradores. Durante a vi-
sita, o doutor andou pelas ruas passando pelas 
áreas públicas e locais sugeridos pela popula-
ção, se comprometendo em levar as demandas 
solicitadas ao Prefeito Aguilar Júnior.

Acompanharam o doutor, sua equipe, o Se-
cretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao 
Cidadão, Marcel Giorgeti, Tenente Dias, Co-
mandante da Guarda Civil Municipal de Ca-
raguatatuba, os moradores Flávia Sperandeo, 
Wellington Dalprat, Laís Sperandeo e Marcelo 
Kina e os comerciantes Robinho e Nádia.

Uma das questões discutidas foi a mobili-
dade urbana, como o f luxo de veículos, barcos 
e ônibus em feriados e finais de semana. Esse 
foi o primeiro passo de um novo projeto que 
o doutor deve anunciar em suas redes socias 
(@drjoseernesto) nos próximos dias. As próxi-
mas visitas serão nos bairros Mococa, Coca-
nha e Massaguaçu. 

Tudo Junto e MisturadoJosé Ernesto visita o 
bairro Tabatinga


