
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta e Quinta-Feira, 08 e 09 de Junho de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Atletismo de Caraguá conquista 42 medalhas sendo 37 de ouro 

 

Caraguatatuba 

‘Arena Cross 2022’ em Caraguá: Ingressos disponíveis a partir desta quinta (9) 

 

Caraguatatuba 

TJ-SP Nega Habeas Corpus de turista que atropelou três mulheres em Caraguá 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

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

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Usuário de drogas tenta invadir escola e é amarrado por pais 

 

Caraguatatuba 

Justiça nega liberdade a homem que atropelou três em bar de Caraguatatuba 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

TJ mantém prisão preventiva de veterinário que atropelou três com caminhonete no 

Litoral de SP 

 

Caraguatatuba 

Homem é condenado a 9 anos de prisão por tentativa de assassinato após briga 

por repreensão em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba oferece quase 150 vagas de emprego 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/caragua-inicia-hoje-8-testagem-em-massa-para-covid-19/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/atletismo-de-caragua-conquista-42-medalhas-sendo-37-de-ouro/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/arena-cross-2022-em-caragua-ingressos-disponiveis-a-partir-desta-quinta-9/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/tj-sp-nega-habeas-corpus-de-turista-que-atropelou-tres-mulheres-em-caragua/
https://www.portalr3.com.br/2022/06/caragua-participa-da-6a-semana-nacional-de-arquivos-no-mav-em-jacarei/
https://novaimprensa.com/2022/06/usuario-drogas-tenta-invadir-escola.html
https://novaimprensa.com/2022/06/liberdade-atropelamento-caraguatatuba.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/06/08/tj-mantem-prisao-preventiva-de-veterinario-que-atropelou-tres-com-caminhonete-no-litoral-de-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/06/08/tj-mantem-prisao-preventiva-de-veterinario-que-atropelou-tres-com-caminhonete-no-litoral-de-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/06/08/homem-e-condenado-a-9-anos-de-prisao-por-tentativa-de-assassinato-apos-briga-por-repreensao-em-caragua.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/06/08/homem-e-condenado-a-9-anos-de-prisao-por-tentativa-de-assassinato-apos-briga-por-repreensao-em-caragua.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/06/09/pat-de-caraguatatuba-oferece-quase-150-vagas-de-emprego.ghtml


 

 
 

Contra e Verso 

Caraguatatuba 

Lothar comparece a Noite de Autógrafo de Régis Thiago 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia testagem em massa da população para a detecção da Covid-

19 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Pais de alunos impedem homem de invadir escola em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

TJ decreta a prisão de turista que atropelou três pessoas no Espeticho Bar  

 

Caraguatatuba 

Decreto estadual define plano de manejo da APA Marinha do Litoral Norte  

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia testagem em massa para covid-19 a partir desta quarta-feira 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Cine Clube retoma sessões gratuitas aos fins de semana na Videoteca Lúcio Braun  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre Campeonato Brasileiro de Jet Ski em julho  

 

Caraguatatuba 

Bailarinos de Caraguatatuba são destaque no Festival ‘Caraguá em Danças’ e 

recebem mais de 30 premiações  

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Alunos participam de blitz educativa 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

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

encerradas  

https://contraeverso.com.br/lothar-comparece-a-noite-de-autografo-de-regis-thiago/
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-da-populac-o-para-a-detecc-o-da-covid-19-1.218726
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-da-populac-o-para-a-detecc-o-da-covid-19-1.218726
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/pais-de-alunos-impedem-homem-de-invadir.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/tj-decreta-prisao-de-turista-que.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/decreto-estadual-define-plano-de-manejo.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-para-covid-19-a-partir-desta-quarta-feira-1.387844
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/08/cine-clube-retoma-sessoes-gratuitas-aos-fins-de-semana-na-videoteca-lucio-braun/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/08/caraguatatuba-abre-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-em-julho/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/08/bailarinos-de-caraguatatuba-sao-destaque-no-festival-caragua-em-dancas-e-recebem-mais-de-30-premiacoes/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/06/08/bailarinos-de-caraguatatuba-sao-destaque-no-festival-caragua-em-dancas-e-recebem-mais-de-30-premiacoes/
https://www.caraguatv.com.br/2022/06/08/alunos-participam-de-blitz-educativa/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-estao-encerradas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-estao-encerradas


 

 
 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 145 vagas de emprego até sexta-feira  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe segunda etapa do Arena Cross 2022 no dia 2 de julho  

 

Caraguatatuba 

Fórum apresenta soluções tecnológicas para gestão de cidades em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Cine Clube retoma sessões gratuitas aos fins de semana na Videoteca Lúcio Braun  

 

Caraguatatuba 

Bailarinos de Caraguatatuba são destaque no Festival ‘Caraguá em Danças’ e 

recebem mais de 30 premiações  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba promove ações de conscientização ambiental e visita 

técnica  

 

Caraguatatuba 

Alunos da rede municipal participam de blitz educativa em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba capacita mais de 100 pessoas em Curso de Manipulação de 

Alimentos  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Alunos da rede municipal participam de blitz educativa em Caraguatatuba 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

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

encerradas 

 

Caraguatatuba 

Cine Clube retoma sessões gratuitas aos fins de semana na Videoteca Lúcio Braun 

 

Caraguatatuba 

Bailarinos de Caraguatatuba são destaque no Festival ‘Caraguá em Danças’ e 

recebem mais de 30 premiações 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/pat-de-caraguatatuba-tem-145-vagas-de-emprego-ate-sexta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-segunda-etapa-do-arena-cross-2022-no-dia-2-de-julho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/forum-apresenta-solucoes-tecnologicas-para-gestao-de-cidades-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/cine-clube-retoma-sessoes-gratuitas-aos-fins-de-semana-na-videoteca-lucio-braun
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/bailarinos-de-caraguatatuba-sao-destaque-no-festival-caragua-em-dancas-e-recebem-mais-de-30-premiacoes
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/bailarinos-de-caraguatatuba-sao-destaque-no-festival-caragua-em-dancas-e-recebem-mais-de-30-premiacoes
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-acoes-de-conscientizacao-ambiental-e-visita-tecnica
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-promove-acoes-de-conscientizacao-ambiental-e-visita-tecnica
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/alunos-da-rede-municipal-participam-de-blitz-educativa-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-capacita-mais-de-100-pessoas-em-curso-de-manipulacao-de-alimentos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-capacita-mais-de-100-pessoas-em-curso-de-manipulacao-de-alimentos
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/alunos-da-rede-municipal-participam-de-blitz-educativa-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/06/inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-estao-encerradas/
https://falacaragua.com.br/2022/06/inscricoes-da-2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-estao-encerradas/
https://falacaragua.com.br/2022/06/cine-clube-retoma-sessoes-gratuitas-aos-fins-de-semana-na-videoteca-lucio-braun/
https://falacaragua.com.br/2022/06/bailarinos-de-caraguatatuba-sao-destaque-no-festival-caragua-em-dancas-e-recebem-mais-de-30-premiacoes/
https://falacaragua.com.br/2022/06/bailarinos-de-caraguatatuba-sao-destaque-no-festival-caragua-em-dancas-e-recebem-mais-de-30-premiacoes/


 

 
 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 145 vagas de emprego até sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe segunda etapa do Arena Cross 2022 no dia 2 de julho 

 

Caraguatatuba 

Fórum apresenta soluções tecnológicas para gestão de cidades em Caraguatatuba 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Cultura oceânica nas escolas é tema de seminários na Marina Week 2022 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

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

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia testagem em massa para Covid-19 a partir desta quarta-feira 

(08) 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba começa testagem em massa para Covid nesta quarta; veja os locais 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba celebra Santo Antônio, padroeiro da cidade, na próxima segunda 

(13). 

 

Caraguatatuba 

Pais de alunos impedem homem de invadir escola em Caraguatatuba. 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

TJ mantém prisão preventiva de homem que atropelou duas mulheres em Caraguá 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

https://falacaragua.com.br/2022/06/pat-de-caraguatatuba-tem-145-vagas-de-emprego-ate-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-recebe-segunda-etapa-do-arena-cross-2022-no-dia-2-de-julho/
https://falacaragua.com.br/2022/06/forum-apresenta-solucoes-tecnologicas-para-gestao-de-cidades-em-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2022/06/cultura-oceanica-nas-escolas-e-tema-de-seminarios-na-marina-week-2022/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/08/caraguatatuba-participa-da-6a-semana-nacional-de-arquivos-no-mav-em-jacarei/
https://www.litoralempauta.com.br/caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-para-covid-19-a-partir-desta-quarta-feira-08/
https://www.litoralempauta.com.br/caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-para-covid-19-a-partir-desta-quarta-feira-08/
https://spriomais.com.br/2022/06/08/caraguatatuba-comeca-testagem-em-massa-para-covid-nesta-quarta-veja-os-locais/
https://diariocaicara.com.br/caraguatatuba-celebra-santo-antonio-padroeiro-da-cidade-na-proxima-segunda-13/
https://diariocaicara.com.br/caraguatatuba-celebra-santo-antonio-padroeiro-da-cidade-na-proxima-segunda-13/
https://diariocaicara.com.br/pais-de-alunos-impedem-homem-de-invadir-escola-em-caraguatatuba/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/tj-mantem-prisao-preventiva-de-homem-que-atropelou-duas-mulheres-em-caragua-16516418
https://litoraldefato.com.br/2022/06/08/caraguatatuba-participa-da-6a-semana-nacional-de-arquivos-no-mav-em-jacarei/


 

 
 

Cine Clube retoma sessões gratuitas aos fins de semana na Videoteca Lúcio Braun 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Bailarinos de Caraguatatuba são destaque no Festival ‘Caraguá em Danças’ e 

recebem mais de 30 premiações  

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

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

feira 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

Cine Clube retoma sessões gratuitas aos fins de semana na Videoteca Lúcio Braun 

 

Notícias das Praias 

Caraguatatuba 

Pais de alunos impedem homem de invadir escola em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Tribunal decreta a prisão de turista que atropelou três pessoas em frente a um bar 

de Caraguatatuba 

 

Suzano TV 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre Campeonato Brasileiro de Jet Ski em julho 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Caraguá começou testagem em massa contra Covid-19 

 

Jornal Vanguarda 

Caraguatatuba faz testagem em massa contra a Covid 

 

Bom Dia Vanguarda 

PAT de Caraguatatuba oferece quase 150 vagas de trabalho 

 

Band Vale 

https://litoraldefato.com.br/2022/06/08/cine-clube-retoma-sessoes-gratuitas-aos-fins-de-semana-na-videoteca-lucio-braun/
https://agazetarm.com.br/2022/06/bailarinos-de-caraguatatuba-sao-destaque-no-festival-caragua-em-dancas-e-recebem-mais-de-30-premiacoes/
https://agazetarm.com.br/2022/06/bailarinos-de-caraguatatuba-sao-destaque-no-festival-caragua-em-dancas-e-recebem-mais-de-30-premiacoes/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-para-covid-19-nesta-quarta-feira/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-testagem-em-massa-para-covid-19-nesta-quarta-feira/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/08/caraguatatuba-participa-da-6a-semana-nacional-de-arquivos-no-mav-em-jacarei/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/08/cine-clube-retoma-sessoes-gratuitas-aos-fins-de-semana-na-videoteca-lucio-braun/
https://noticiasdaspraias.com/2022/06/08/pais-de-alunos-impedem-homem-de-invadir-escola-em-caraguatatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2022/06/08/tribunal-decreta-a-prisao-de-turista-que-atropelou-tres-pessoas-em-frente-a-um-bar-de-caraguatatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2022/06/08/tribunal-decreta-a-prisao-de-turista-que-atropelou-tres-pessoas-em-frente-a-um-bar-de-caraguatatuba/
https://suzano.tv/2022/06/08/caraguatatuba-abre-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-em-julho/
https://globoplay.globo.com/v/10649539/
https://globoplay.globo.com/v/10651093/
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/videos-bom-dia-vanguarda/#v/10652062


 

 
 

Band Cidade 1ª Edição 

Caraguatatuba começa a realizar testagem em massa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/tvbandvale/videos


 

 
 

Clipping de Notícias: 08/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Caraguá inicia hoje (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. 

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: Tamoios News 

 

Atletismo de Caraguá conquista 42 medalhas sendo 37 de ouro 

 

A equipe de Atletismo da Prefeitura de Caraguatatuba esteve no Centro Olímpico na 

cidade de São Paulo, no último final de semana, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 08/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

‘Arena Cross 2022’ em Caraguá: Ingressos disponíveis a partir desta 

quinta (9) 

 

Caraguatatuba recebe em mais um ano, uma nova etapa do Arena Cross no dia 2 

de julho. A 24ª temporada da competição retorna para o município para a segunda 

etapa de 2022. O evento será realizado no estacionamento do Serramar Shopping. 

Caraguatatuba é considerada palco fixo nos últimos anos de provas de arena no 

Brasil. Já é a sexta vez consecutiva que o município recebe uma etapa do Arena 

Cross. No mês passado, a cidade sediou também o Arena Freestyle Show, disputa 

de manobras radicais sobre duas rodas. 

“É muito importante ter em nosso calendário cidades que abraçam os eventos e 

proporcionam diversas atrações à população. Estamos desde 2017 com essa 

parceria com Caraguá e espero que se prolongue por muitos e muitos anos”, 

comenta Carlinhos Romagnolli, diretor geral da competição. 

O Arena Cross é um campeonato de motocross que reúne pilotos profissionais 

nacionais e estrangeiros, além de classes infantis. A categoria Pró é para 

competidores acima de 16 anos e motos até 450cc; a AX2, para pilotos de 14 a 23 

anos e motos até 250cc; na 65cc disputam crianças e adolescentes de 7 a 12 

anos e, por fim, a 50cc é destinada a garotada de 5 a 9 anos. 



 

 
 

Mais que corrida de moto, o Arena Cross é considerado um verdadeiro show, com 

estrutura, cenografia, luzes e efeitos especiais. As arquibancadas comportam mais 

de seis mil pessoas. O evento tem transmissão ao vivo pelo canal SporTV e pelo 

YouTube, com programação especial, no Arena Live Eventos. 

Ingressos podem ser trocados a partir desta quinta-feira (9/6) 

Quem quiser assistir de perto às corridas pode adquirir o ingresso por dois quilos 

de arroz ou feijão, nos pontos de troca (veja abaixo). As entradas são válidas para a 

arquibancada geral. Todo o alimento arrecadado será doado ao Fundo Social de 

Solidariedade de Caraguatatuba, que fará o repasse aos programas sociais da 

cidade. 

O Arena Cross 2022 tem patrocínio da Monster Energy, Honda e Pro Honda, além 

do copatrocínio da Yamaha e KTM. O apoio é da Prefeitura Municipal de 

Caraguatatuba, Serramar Shopping, Revista Pró Moto, Revista Dirt Action e Moto 

Channel Brasil. 

A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). A realização é 

da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor 

(Linem). 

Serviço 

Arena Cross – 2ª etapa 

Data: 2 de julho 

Local: Estacionamento do Serramar Shopping 

Endereço: Av. José Herculano, 1.086 

Ingressos: 2 kg de arroz ou feijão cada, disponíveis a partir de 9 de junho 

Pontos de troca: Concessionária Universo Honda Caraguatatuba (Rua Major Ayres, 

379 – Centro) e Loja Sthill (Serramar Shopping) 

Programação 

Abertura dos portões – 16h 

Treinos classificatórios – 16h30 

Início do evento – 19h 

Provas – 19h30 
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TJ-SP Nega Habeas Corpus de turista que atropelou três mulheres em 

Caraguá 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a prisão temporária do 

homem que atropelou três mulheres no dia 26 de fevereiro de 2022, após invadir 

um restaurante no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba. 

A decisão foi tomada nessa terça-feira (07) e assinada pelo desembargador relator 

Alberto Anderson Filho. A prisão temporária já havia sido determinada em primeira 

instância, com base em uma ação do Ministério Público, denunciando o motorista 

por três tentativas de homicídio qualificadas. 

Na época do ocorrido o homem foi preso, mas pagou fiança no valor de R$24 mil e 

pôde responder em liberdade até o momento. 

RELEMBRE O CRIME 

O acusado, residente em Sorocaba (SP), passava o carnaval na cidade quando, na 

noite do ocorrido, começou uma discussão com um homem em um restaurante, no 

bairro Massaguaçu, após ter sido advertido por seu mau comportamento no local. 



 

 
 

De acordo com testemunhas, ele usava álcool em excesso e, já alterado, foi 

colocado pra fora do estabelecimento. Quando saiu pegou sua caminhonete Triton 

e dirigiu em direção ao restaurante. 

Com intenção de atropelar o outro homem, segundo relatórios, guiou em direção à 

ele, mas acabou atropelando três mulheres que estavam no local, além de destruir 

mesas e cadeiras do local. 

Uma das vítimas chegou a ser arrastada por alguns metros. Após a ação, o turista 

fugiu do local pela contramão da rodovia, sem prestar nenhum tipo de ajuda. 

As vítimas foram socorridas pelo SAMU, duas gravemente feridas. Acionada, a 

Polícia Militar prendeu o homem no imóvel em que estava hospedado. Ele se 

recusou a ir para a delegacia e precisou ser contido pelos policiais. 

Em depoimento na delegacia, negou ter ingerido bebidas alcoólicas e atropelado as 

mulheres, dizendo que elas haviam entrado na sua frente para impedi-lo de sair. 

Porém, após teste clínico, foi comprovado a ingestão de álcool e entorpecentes. 
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Caraguá 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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Usuário de drogas tenta invadir escola e é amarrado por pais 

 

Um homem, usuário de drogas, entrou em surto e tentou invadir a escola no bairro 

Porto Novo, em Caraguatatuba, na manhã desta quarta-feira (8). Ele foi detido por 

pais de alunos da unidade e teve os pés amarrados na rua. 

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e 

desamarrou o suspeito. Ele foi levado ao hospital para receber atendimento 

médico. 

De acordo com testemunhas, o homem também tentou invadir uma colônia de 

férias, no mesmo bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/samu-192
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Justiça nega liberdade a homem que atropelou três em bar de 

Caraguatatuba 

 

Nesta terça-feira (7), a Justiça negou pedido de liberdade (habeas corpus) 

apresentado pela defesa do homem preso preventivamente após atropelar três 

pessoas em um bar de Caraguatatuba. Ele foi denunciado pela Promotoria local por 

três tentativas de homicídio. 



 

 
 

O caso ocorreu no Carnaval deste ano, dentro do Bar Espeticho. Segundo 

testemunhas, o estabelecimento estava com todas as mesas externas ocupadas e 

era grande a movimentação de pessoas quando o veículo entrou na rua estreita em 

alta velocidade. 

A denúncia, levada à Justiça pelo promotor Renato Queiroz de Lima, narra que o 

réu dividia uma mesa com uma mulher e pessoas desconhecidas quando se 

desentendeu em virtude de xingamentos direcionados por ele à sua própria 

acompanhante. Uma das vítimas chamou a atenção do acusado, pedindo para que 

ele parasse com aquelas atitudes grosseiras e inconvenientes. O homem chegou a 

ser expulso do bar por funcionários, porém entrou em seu carro e avançou com o 

veículo para dentro do estabelecimento com o objetivo de matar. 

Além de atropelar o homem e destruir o bar, o réu atingiu duas mulheres que 

estavam no local. Uma delas ficou presa embaixo do carro e foi arrastada por 

alguns metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mpsp.mp.br/
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TJ mantém prisão preventiva de veterinário que atropelou três com 

caminhonete no Litoral de SP 

Atropelamento ocorreu após briga entre condutor e clientes do estabelecimento em 

fevereiro. Ele, que é de Sorocaba (SP), já tinha tido a prisão preventiva decretada 

em primeiro instância, mas havia recorrido. 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) rejeitou um habeas corpus e manteve a 

prisão preventiva do veterinário de Sorocaba (SP) que avançou com uma 

caminhonete contra mesas em um bar e atropelou clientes em Caraguatatuba (SP). 

O caso ocorreu em fevereiro, foi registrado em vídeo e uma das vítimas chegou a 

ser arrastada pelo veículo. 

A decisão é desta terça-feira (7) e foi assinada pelo desembargador relator Alberto 

Anderson Filho. Ela manteve a prisão temporária determinada em primeira 

instância em maio pelo juiz Júlio da Silva Branchini, da Vara Criminal de Caraguá.  

A determinação da prisão dele teve como base uma ação do Ministério Público, 

assinada pelo promotor Renato Queiroz de Lima, que denunciou o motorista por 

tre  s tentativas de homici  dios qualificadas.  

O g1 tenta contato com a defesa do veterinário, mas não obteve retorno até a 

publicação da reportagem. Ele chegou a ser preso, mas foi solto depois de pagar 

fiança no valor de R$ 24 mil e pôde responder em liberdade até o momento.  

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/02/27/motorista-alcoolizado-e-preso-apos-atropelar-duas-mulheres-em-bar-de-caraguatatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/02/27/motorista-alcoolizado-e-preso-apos-atropelar-duas-mulheres-em-bar-de-caraguatatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/03/02/motorista-embriagado-que-atropelou-clientes-em-bar-no-litoral-de-sp-e-solto-pela-justica-apos-pagar-r-24-mil-de-fianca.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/03/02/motorista-embriagado-que-atropelou-clientes-em-bar-no-litoral-de-sp-e-solto-pela-justica-apos-pagar-r-24-mil-de-fianca.ghtml
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Homem é condenado a 9 anos de prisão por tentativa de assassinato 

após briga por repreensão em Caraguá 

Motivo da desavença com a vítima teria sido uma repreensão feita pelo atirador 

querer fazer um churrasco para comemorar a prisão de um rival no tráfico de 

drogas. 

Um homem foi condenado a nove anos de prisão por tentar matar a tiros um 

conhecido após uma repreensão em uma conversa em Caraguatatuba (SP). O caso 

ocorreu em 2017 no Perequê Mirim e o júri foi realizado nesta terça-feira (7).  

A ação que deu origem à condenação é do Ministério Publico. Nela, a promotoria 

aponta que o motivo para o crime foi uma repreensão feita pela vítima porque o 

autor dos disparos planejava fazer um churrasco para comemorar a prisão de um 

rival no tráfico de drogas - com isso, ele tomaria os pontos de venda de drogas.  

O autor dos disparos também tinha uma desavença com a vítima por outro caso, 

uma negociação mal resolvida envolvendo um terreno e um carro.  

Após o desentendimento pela repreensão, o homem foi até a vítima, acompanhado 

de outro suspeito que não foi identificado. O homem alvo dos tiros conseguiu se 

esconder em um matagal, mas foi perseguido e atingido pelos disparos.  

Ele caiu e foi atingido por mais tiros à queima-roupa, mesmo sem ter a 

possibilidade de reagir. A dupla fugiu depois que uma pessoa gritou por ajuda, mas 

o autor dos tiros acabou preso.  

Ele foi condenado por tentativa de homicídio com agravante de ter sido cometido 

por motivo fútil e com emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a 

defesa da vítima. A reportagem tenta contato com a defesa dele.  
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PAT de Caraguatatuba oferece quase 150 vagas de emprego 

Veja quais são as oportunidades e como concorrer. 

 

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

quinta-feira (9) 146 vagas de emprego.  

Entre os destaques estão para vagas motoboy, com 20 oportunidades, corretor de 

imóveis e vendedor externo, ambas com seis. Também há oito vagas para promotor 

de vendas e cinco para auxiliar de limpeza, ambas para pessoa com deficiência.  

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente, mas o interessado pode 

conferir as oportunidades e requisitos pela internet.  

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). Dúvidas e informações pelo telefone (12) 3882-6170.  

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

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

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/2y9d9asm
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Lothar comparece a Noite de Autógrafo de Régis Thiago 

 

O último compromisso da Maratona de Visitas de Carlos Lothar na noite de Sábado 

no último final de semana de Abril foi mais cultural do que propriamente Político 

Pré-Eleitoral. O Pré-Candidato a Deputado Estadual foi até o Caraguá Praia 

Shopping para a noite de Autógrafos do Jornalista Régis Thiago que lançou dois 

livros Educativos voltados para o público infantil e juvenil. 

Régis Thiago é um dos mais promissores Jornalistas em atividade em 

Caraguatatuba e no Litoral Norte. Com foco no Jornalismo Cultural é Jornalista 

Profissional desde 2010 e iniciou seu trabalho aos 16 anos escrevendo para 

Jornais da região. Com formação Universitária fundou a Editora Tudo Junto e 

Misturado e o Jornal Massaguaçu, que se dedica a notícias voltadas para a Zona 

Norte da cidade e de uma maneira geral a informação que seja interessante a 

àquela região da cidade. 

Brinquedos Reciclados tem a autoria de Régis Thiago, ilustração e capa de Daniel 

Moreira Dias e Diagramação de Richard Lippi. Voltado para a Literatura Infanto 

Juvenil o enredo se baseia numa lição de casa dada pela professora do bairro aos 

seus alunos, que é a de não jogar com o celular e criar brinquedos com material 

reciclável. Ao longo de nove páginas Pedrinho se une aos amigos Mexilhão e Dudu, 

um Jundu e procurando na praia e em cestas de lixo constrói diversos brinquedos, 

conscientizando-se da necessidade de reciclar o lixo e da possibilidade de recriar 

um material que a princípio é considerado inservível. 

O Mistério da Ilha é uma Revista em Quadrinhos e também tem a autoria de Régis 

Thiago e Arte de Keca Ventura narra a fictícia história de Caraguá em 2.500 após 



 

 
 

uma séria Pandemia que destrói boa parte do mundo. No enredo a Ilha da Cocanha 

desaparece e o Repórter Bob e seu lendário amigo Jupyra, onde momentos de 

muita aventura resultam num final surpreendente e cheio de emoção. 

Carlos Lothar e sua equipe estiveram presentes ao encontro, quando conversou 

com o autor, conhecendo um pouco mais do seu trabalho e dos livros publicados, 

além de levar exemplares autografados. Para o Pré-Candidato a iniciativa cultural 

deve ser difundida e incentivada em todas as cidades. 

Em 1º de Julho, sexta-feira, Carlos Lothar retorna a Caraguatatuba para receber o 

Título de Cidadão Caraguatatubense das mãos do Vereador Celso Pereira, em 

Sessão Solene no Teatro Mário Covas juntamente com o Secretário de Governo do 

Estado, Marcos Penido, que também será agraciado com a honraria. 
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Caraguatatuba inicia testagem em massa da população para a 

detecção da Covid-19 

Meta é testar 39 mil pessoas; veja onde os testes serão realizados 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de 

Saúde), o início de uma testagem em massa contra a Covid-19 nesta quarta-feira 

(8). De acordo com a pasta, a meta é realizar 39 mil testes na população. 

Para realizar o teste, é necessário apresentar um documento oficial com foto. O 

resultado é imediato e pode ser conferido na hora. 

Gustavo Boher, secretário municipal de Saúde, afirma que a medida se fez 

necessária por conta do aumento repentino de casos nas últimas semanas, 

principalmente de pessoas assintomáticas. "A ideia é identificar essas pessoas e 

retira-los de circulação, além de poder acompanhar melhor os casos", afirmou. 

Os pontos de testagem são: 

- Praça do Caiçara, atrás do Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, no Centro 

da cidade (9h às 22h); 

- Todas as UBS's do município, com exceção da Tabatinga (8h às 16h). 

- Todas as três UPAs do município (24 horas). 

Serviço 



 

 
 

UPA Central - Av. Maranhão, 451, Jardim Primavera; 

UPA Norte - R. Irineu de Mello Neto, 600, Massaguaçu; 

UPA Sul - R. José Geraldo Fernandes da Silva Filho, 297, Perequê-Mirim. 

Clique no link a seguir e confira todos os endereços de UBS's em Caraguá: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/03/unidades-basicas-de-saude-

ubss/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/03/unidades-basicas-de-saude-ubss/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/03/unidades-basicas-de-saude-ubss/
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Pais de alunos impedem homem de invadir escola em Caraguatatuba 

 

Um homem foi detido na tarde ontem ao supostamente tentar invadir uma escola 

municipal em Caraguatatuba. Pais de alunos impediram a invasão, imobilizando o 

homem até a chegada da Polícia Militar. Segundo informações, o homem estava 

desarmado e aparentemente "bastante alterado". 

O incidente ocorreu por volta das 15 horas de ontem, terça-feira(7), na rua 1º de 

Maio, no bairro do Porto Novo, região sul de Caraguatatuba, onde ficam duas 

escolas do município, a Professora Maria Aparecida Ujio e a CEI EMEI Thereza 

Yanesse Schimidt Cardoso. 

Segundo informações da coordenação da escola Professora Maria Aparecida Ujio, 

onde estudam 600 alunos, um homem bastante alterado, teria tentado pular o 

muro da escola vizinha, a EMEI Thereza Yanesse Schimidt Cardoso, mas foi contido 

pelos pais de alunos. 

Os pais aguardavam os filhos saírem da aula de reforço e ao perceberem o homem 

bastante alterado, tentando pular o muro da escola, o imobilizaram. As escolas 

acionaram a Polícia Militar. 

O homem, imobilizado pelos pais de alunos, permaneceu no chão, em frente ao 

portão da escola, até a chegada da polícia militar.  O SAMU, também foi acionado, 

pois o homem rendido pelos pais de alunos estava bastante alterado e machucado. 

A coordenação da escola informou que o portão de acesso estava fechado e que os 

alunos estavam dentro das salas de aula quando o incidente ocorreu. A 



 

 
 

coordenação informou que os portões de acesso ao interior da escola fica 

permanentemente trancado, sendo aberto apenas quando do horário de saída dos 

alunos. 
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TJ decreta a prisão de turista que atropelou três pessoas no Espeticho 

Bar 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) rejeitou um habeas corpus e manteve a 

prisão preventiva de um turista, A.L.P., veterinário da cidade de Sorocaba, que em 

fevereiro deste ano atropelou três pessoas ao avançar com a sua camionete sobre 

a área de alimentação do Espeticho Bar, no bairro do Capricórnio, região norte de 

Caraguatatuba. O homem encontra-se foragido.  

A decisão do TJ saiu ontem, terça-feira (7), assinada pelo desembargador relator 

Alberto Anderson Filho, que manteve a prisão temporária determinada em primeira 

instância em maio pelo juiz Júlio da Silva Branchini, da Vara Criminal de 

Caraguatatuba. A prisão do turista foi solicitada pelo promotor Renato Queiroz de 

Lima, que denunciou o motorista por tre  s tentativas de homici  dios qualificadas.  

Crime  

O acidente ocorreu por volta das 23 horas de sábado, 26 de fevereiro, em 

frente ao Espeticho Bar, que fica às margens da rodovia Rio-Santos, na praia do 



 

 
 

Capricórnio. A área externa do estabelecimento estava lotada quando o veiculo 

invadiu o local. 

O homem que dirigia uma camionete Triton, de cor branca, supostamente 

embriagado, invadiu a calçada arrastando mesas e cadeiras. A mulher foi 

arrastada pelo veículo, sofrendo várias escoriações pelo corpo.  

O motorista fugiu após a invasão, sem prestar socorro à vítima. Ele estaria em 

alta velocidade, segundo testemunhas do acidente. A mulher foi socorrida pelo 

Samu e encaminhada até a Santa Casa da cidade. 

Após ser alertada do ocorrido por populares, a Polícia Militar localizou o infrator 

que foi detido em flagrante e encaminhado até a delegacia de polícia.   

Segundo a polícia, o homem, um turista de Sorocaba(SP), estava no local já 

com sinais de embriaguez quando começou uma discussão com um grupo. 

Durante a confusão, o homem saiu do restaurante e voltou instantes depois 

com o carro, avançando sobre os clientes.  

O homem foi detido pela PM. Na delegacia, ele negou ter atropelado as vítimas e 

disse que elas entraram em sua frente para impedi-lo de sair e disse que não havia 

ingerido bebida alcoólica. No entanto, ele foi submetido a teste clínico que comprou 

a ingestão de álcool e uso de entorpecentes e foi preso em flagrante. Ele pagou 

fiança de R$ 24 mil para responder em liberdade. Agora, com a decretação da 

prisão preventiva, encontra-se foragido. 
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Decreto estadual define plano de manejo da APA Marinha do Litoral 

Norte 

 

O Governo de São Paulo publicou nesta quarta-feira (8), Dia Mundial dos Oceanos, 

o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte 

(APAMLN). O Decreto Nº 66823/22 abrange uma área de 316 mil hectares situada 

nas cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião com 142 praias, 

61 ilhas e lajes e 27 manguezais. 

Este é o terceiro plano publicado pelo estado de São Paulo, que em 2021 já havia 

assinado os decretos dos planos de manejos das Áreas de Proteção Ambiental 

Marinhas do Litoral Centro e Sul. A região central foi a primeira ter a um plano 

instituído, por meio do Decreto 65.544, em março, uma ação, até então, inédita no 

país. Em junho foi a vez da porção sul do estado, com o Decreto 65.7774. Com 

isso, 53% dor mar territorial ganhou um regramento sustentável, pactuado com a 

sociedade, o que indica a relevância dessa iniciativa. 

O objetivo do plano é promover o desenvolvimento sustentável na região por meio 

do ordenamento turístico, proteção das comunidades tradicionais, uso racional dos 

recursos, combate às atividades predatórias, bem como controle da poluição. O 

plano também assegura a manutenção das funções sociais e culturais no território, 



 

 
 

além de garantir a biodiversidade costeiro-marinha, incluindo espécies ameaçadas 

de extinção. 

“O litoral norte paulista desenvolve diversas atividades econômicas e estruturais 

fundamentais para a economia regional e nacional. O objetivo das Unidades de 

Conservação é compatibilizar a conservação da natureza e a correta utilização de 

seus recursos naturais”, explica o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, 

Fernando Chucre, que ressalta também a segurança jurídica e estabilidade na 

gestão propiciadas pelo instrumento. 

O documento foi amplamente debatido com representantes dos setores que atuam 

no território como prefeituras, universidades, conselhos, entre outros atores. Foram 

mais de 500 contribuições sobre zoneamento e programas de gestão, que incluem, 

por exemplo, a delimitação de zonas de proteção especial e aquelas destinadas à 

pesca. Um destes exemplos é a criação da Zona para Uso de Baixa Escala (Zube) 

que garantirá o ambiente necessário para a pesca artesanal e extrativismo 

sustentável a fim de propiciar segurança para os pescadores locais. 

Segundo Marcio Santos, gestor da APAMLN e gerente do Litoral Norte da Fundação 

Florestal, “este documento representa o momento histórico em que foi concebido, 

resultante das forças sociais organizadas e do conhecimento técnico-científico 

disponível em diálogo com o conhecimento local. Um documento que define como 

será ocupado este território e como as atividades que ocorrem sobre ele podem 

conviver com sustentabilidade. Ele representa até onde os atores, incluindo poder 

público, estabeleceram acordo de convivência”. 

As diretrizes dos trabalhos para a implementação do plano incluem manejo e 

recuperação, uso público, interação socioambiental, proteção e fiscalização, além 

da pesquisa e monitoramento das áreas. 

Confira o documento na 

íntegra: https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=15387 

APA Marinha e Plano de Manejo 

A APA Marinha do Litoral Norte é instituída pelo Decreto Estadual nº 53.525/2008 

que acompanha designações das resoluções SMA nº 69/2009 e SMA mº 78/2016, 

referentes a atividades pesqueiras. 

Ela é composta pelos seguintes setores: I – Setor 1: Cunhambebe, situado no litoral 

dos Municípios de Ubatuba e Caraguatatuba; II – Setor 2: Maembipe, situado no 

litoral do Município de Ilhabela; III – Setor 3: Ypautiba, situado no litoral do 

Município de São Sebastião. 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), o Plano 

de Manejo é o documento técnico que, fundamentado nos objetivos gerais da 

Unidade de Conservação e baseado na caracterização dos atributos físicos, bióticos 

https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=15387


 

 
 

e sociais que existem na APAMLN, estabelece seu zoneamento e as respectivas 

normas que presidirão o uso do território e o manejo dos recursos naturais, além 

de estabelecer os Programas de Gestão, que correspondem ao conjunto de 

objetivos, diretrizes, ações e metas. 
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Caraguatatuba inicia testagem em massa para covid-19 a partir desta 

quarta-feira 

Serão realizados mais de 39 mil testes em toda a população 

 

Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, iniciará nesta quarta-feira (8) uma 

testagem em massa 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. 

A administração ressalta que a medida se faz necessária diante do aumento de 

casos registros na última semana, principalmente de assintomáticos. 

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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Cine Clube retoma sessões gratuitas aos fins de semana na Videoteca 

Lúcio Braun 

 

O Cine Clube da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba 

retoma atividades neste fim de semana (11 e 12) após dois anos sem exibições por 

conta da pandemia. As sessões são gratuitas e ocorrem aos sábados e domingos, 

na Videoteca Lúcio Braun. 

A novidade deste ano é que além das sessões às 20h, serão realizadas também 

sessões kids aos fins de semana, com conteúdo infantil para toda a família, como 

animações clássicas e atuais, sempre às 16h. Durante as exibições será distribuído 

pipoca grátis para todos que comparecerem. 

Neste sábado (11), a primeira sessão, às 16h, trará a animação ‘Toy Story: edição 

especial’, que apresenta um mundo onde os brinquedos têm vida e fingem ser 

inanimados quando os humanos estão por perto, com o enredo centrando-se na 

relação entre Woody, um velho boneco caubói a corda, e Buzz Lightyear, um 

moderno brinquedo de temática espacial. 

A obra mostra como ambos evoluem de rivais competindo pela afeição de seu dono 

Andy para amigos que se unem pelo bem comum, enquanto a família do garoto 

prepara-se para se mudar para uma nova casa. 

Já sessão das 20h trará a exibição de ‘O senhor dos anéis: a sociedade do anel’, 

que conta a história de uma terra fantástica e única, onde um hobbit recebe de 

presente de seu tio um anel mágico e maligno que precisa ser destruído antes que 

caia nas mãos do mal. Para isso, o hobbit Frodo tem um caminho árduo pela frente, 



 

 
 

onde encontrará perigo, medo e seres bizarros. Ao seu lado para o cumprimento 

desta jornada, ele aos poucos pode contar com outros hobbits, um elfo, um anão, 

dois humanos e um mago, totalizando nove seres que formam a Sociedade do 

Anel. 

No domingo (12), às 16h, será exibida a animação ‘Up: altas aventuras’. Nesta 

aventura, um vendedor de balões de 78 anos, Carl Fredricksen, está prestes a 

perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. Após um 

incidente, Carl é considerado uma ameaça pública e é forçado a ser internado. 

Para evitar que isto aconteça, ele põe balões em sua casa, fazendo com que ela 

levante voo. Carl tem como objetivo viajar para uma floresta na América do Sul, 

onde ele e Ellie sempre desejaram morar, mas descobre que um problema 

embarcou junto: Russell, um menino de oito anos. 

Encerrando a programação do fim de semana, às 20h, será exibido o drama ‘Brilho 

Eterno de uma Mente sem Lembranças’. Nesta obra, Joel e Clementine tentaram 

durante anos fazer o relacionamento dar certo. Desiludida, ela decide literalmente 

apagar ele das lembranças utilizando uma técnica experimental. Sabendo disso, 

Joe se prontifica a fazer o mesmo, mas acaba desistindo ao entender que mesmo 

as memórias ruins são essenciais. 

História 

O Cine Vídeo, atualmente conhecido como Cine Clube, é um programa iniciado em 

meados de 1997 na videoteca existente nas Oficinas Culturais do Centro da 

cidade. Em 2002, as projeções passaram a ocorrer na Videoteca Lúcio Braun, parte 

do Polo Cultural Professora Adaly Coelho Passos, também chamado MACC – Museu 

de Arte e Cultura de Caraguatatuba. 

Confira a lista de filmes deste mês 

Sábados e domingos – às 16h e às 20h – Entrada Gratuita 

Dia 11 – às 16h – Toy story: edição especial Animação | L 

Dia 11 – às 20h – O senhor dos anéis: a sociedade do anel | 14 

Dia 12 – às 16h – Up altas aventuras | L 

Dia 12 – às 20h – Brilho eterno de uma mente sem lembranças | 14 

Dia 18 – às 16h – Scooby Doo e a Caçada Virtual | L 

Dia 18 – às 20h – O labirinto do fauno Drama |16 

Dia 19 – às 16h – Bob Esponja: um herói fora d’água | L 

Dia 19 – às 20h – Nosso Lar | 10 

Dia 25 – às 16h – Madagascar 2 | L 

Dia 25 – às 20h – Jumanji: bem-vindo a selva | 12 



 

 
 

Dia 26 – às 16h – Aladdin | 10 

Dia 26 – às 20h – Dança com Lobos | 14 

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

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Caraguatatuba abre Campeonato Brasileiro de Jet Ski em julho 

 

A cidade de Caraguatatuba abrirá as disputas do 33° Campeonato Brasileiro de Jet 

Ski – BJSA 2022, reunindo os principais pilotos brasileiros e convidados 

internacionais na primeira etapa da competição, marcada para ocorrer entre os 

dias 1 e 3 de julho, na Praia do Centro.   

O evento, que tem apoio da Prefeitura, é realizado pela Associação Brasileira de Jet 

Ski (BJSA), sendo reconhecido como o mais tradicional da modalidade no país. 

Além do título nacional, também estarão em jogo vagas para o Mundial. 

Serão ao menos dez categorias em disputa no Brasileiro de Jet Ski, que terá sua 

programação iniciada às 10h nos três dias. Para esta primeira etapa, a estrutura 

contará com arquibancadas, área de alimentação, secretaria e boxes. 

Para o presidente da BJSA, Fernando Couto Bonilha, essa edição será especial. “A 

associação está trabalhando intensamente para fazer uma abertura marcante. 

Todos estão motivados, principalmente, porque nos dois últimos anos não tivemos 

competições, em razão da pandemia, e agora estamos retomando com força total”, 

destacou. 

O campeonato tem ainda a supervisão da International Jet Sports Boating 

Association (IJSBA) e o apoio da Confederación Sudamericana de Motonáutica 

(COSUD). As provas ocorrerão em outras duas etapas, nas cidades de Rifaina (SP) e 

Paraty (RJ), nos meses de agosto e setembro, respectivamente. Mais informações 

podem ser obtidas no site www.brasileirodejetski.com.br. 

http://www.brasileirodejetski.com.br/


 

 
 

Serviço 

1ª Etapa do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022 

Data: de 1º a 3 de julho (sexta a domingo) 

Horário: a partir das 10h 

Local: Praia do Centro – Caraguatatuba 
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Bailarinos de Caraguatatuba são destaque no Festival ‘Caraguá em 

Danças’ e recebem mais de 30 premiações 

 

Os bailarinos de Caraguatatuba foram destaque na 5ª edição do Festival ‘Caraguá 

em Danças’, que recebeu grupos e companhias de várias cidades e Estados em 

uma mostra competitiva, onde os participantes foram avaliados por um júri de peso 

com especificações em várias áreas da dança. 

Ao todo, Caraguatatuba recebeu 33 premiações, que variam entre apresentações 

solo e em grupo, além dos prêmios especiais, nas categorias: Academia Caraguá 

em Danças 2022 para a Escola Municipal de Bailado; Melhor Coreógrafo para 

Junior Silva, da Escola de Bailados, pela coreografia ‘akaito’; Prêmio Especial do 

Júri para Cia Geração Futuro, pela performance de ‘contrate’; Melhor Intérprete 

para Junior Pain, da Escola Bailados, fora as bolsas de estudo para a Cia Estável 

Promodança para os bailarinos Ercik Benjamin, Lucas Garcia e Guilherme 

Venancio, todos alunos da Escola Municipal de Bailados de Caraguatatuba. 

Para a diretora da Escola de Bailados, Cristina Neves, “esta é uma ótima 

oportunidade de intercâmbio entre artistas e professores, onde o trabalho realizado 

pelo município na área da dança é avaliado em sua qualidade técnica e artística, 

desta forma, cada vez mais Caraguatatuba se torna referência em dança no Litoral 

Norte paulista. Em julho, receberemos o Festival Internacional ‘Dançar a Vida’, o 

que nos motiva ainda mais pelas oportunidades que este renomado festival 

oferece, como premiação em dinheiro, bolsas de estudo e vivências em 

companhias de dança”. 



 

 
 

Na avaliação da presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos estar mais felizes com este 

quadro de premiações. Isso evidencia a qualidade dos trabalhos desenvolvidos em 

nosso município e o talento de nossos profissionais. Gratidão à Cristina, nossa 

diretora da Escola de Bailados, Corpo de Baile e coordenadora de Dança da 

Fundação e a todos os grupos, alunos e intérpretes criadores que participaram do 

Festival”. 

A 5ª edição do ‘Festival Caraguá em Danças’ recebeu cerca de 12 escolas de várias 

cidades e Estados, e mais de 200 bailarinos, que competiram também para 

garantir a participação no ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba 2022’, que será 

realizado de 7 a 17 de julho, e contará com R$ 20 mil em premiações, Bolsas de 

Estudo e Contratos. 

Confira o quadro de premiações do Festival 

1º LUGAR 

Variação Repertório Junior B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Princesa Florine – Junior Silva 

Mayara Rivello 

Variação Repertório Sênior A feminina 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

1 variação Trois das Odaliscas – Junior Silva 

Sophia de Paula Alves 

Variação Repertório Sênior B Masculino 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO DE CARAGUATATUBA 

La Syphide –  Junior Silva 

Alex Feliciano 

Solo Clássico Infantil B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Pequeno soldado – José Amaral 

Erick Benjamin 

Solo Contemporâneo Sênior A 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Fragmentado –  Junior Silva 



 

 
 

Sophia de Paula Alves 

Solo Contemporâneo Sênior B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Síndrome – Junior Silva 

Junior Pain 

Solo de dança de Rua Sênior B 

CIA GERAÇÃO FUTURO 

E se a abolição da escravatura existisse? – Matheus Silva 

Matheus Gabriel Brito 

Pas de deux Adulto 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Coppelia – Junior Silva 

Maira Naara da Silva e Jose Carlos Amaral 

Duo Clássico Junior 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Marinheiros –  Jose Amaral 

Guilherme Venâncio e Lucas Garcia 

Duo Contemporâneo Junior 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Espelho de mim mesmo –  Junior Silva 

Heloa Jerônimo e Franciele Peixinho 

Duo Danças Urbanas Sênior 

CIA GERAÇÃO FUTURO 

Mais forte do que a morte –  Matheus Silva e Leticia Laiane 

Matheus Gabriel e Leticia Laiane 

Trio Danças Urbanas Junior 

OFICINAS CULTURAIS FUNDACC – CASA BEIJA FLOR SEMEANDO ADOLESCER 

Party urban –  Fhelix Vieira 

Rua da Silva –  Polliana Vitoria e Nicola Eike 

Conjunto Clássico Livre Júnior II 



 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO DE CARAGUATATUBA 

 Petits fleuristes – Junior Silva 

Conjunto Contemporâneo Amador I 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO DE CARAGUATATUBA 

Akaito –  Junior Silva 

Conjunto Neoclássico Amador II 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO DE CARAGUATATUBA 

Vícios e venenos – Junior Silva 

Conjunto Danças Urbanas Amador II 

CIA GERAÇÃO FUTURO 

Contraste – Thiago 

2º LUGAR 

Variações Repertório Sênior B Masculino 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Harlequinade – Junior Silva e José Amaral 

Lucas Garcia 

Variação Repertório Sênior A feminina 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Paquita – Junior Silva 

Laura Cieslinski Cella 

Variação Repertório Sênior B Masculino 

 ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Esmeralda – Junior Silva 

Jose Carlos Everton do Amaral 

Solo Neoclássico Junior B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Rubi – Jose Amaral 

Mayara Ribello 

Solo neoclássico Sênior B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 



 

 
 

Inblance – Jose Amaral 

Alex Feliciano 

Grand Pas de deux amador 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Chamas de Paris – Junior Silva 

Sophia de Paula e   Alex Feliciano 

Duo Contemporâneo Amador 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Muitos de mim –  Junior Silva 

Laura Cella e Geovanna Santiago 

Duo Danças Urbanas Sênior 

OFICINAS CULTURAIS FUNDACC 

Reencontro –  Paloma Morimoto 

Paloma Louise Morimoto e Larissa Baraúna Carvalho 

Conjunto clássico de Repertório Amador I 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Valsa das horas –  Junior Silva 

3º LUGAR 

Conjunto clássico de Repertório Amador II 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Diana e Acteon –  Junior Silva e Jose Amaral 

Prêmios especiais 

Prêmio Academia Caraguá em Danças 2022 – cidade sede 

Escola Municipal de Bailados de Caraguatatuba 

Prêmio de melhor coreógrafo: 

Junior silva – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba: “akaito” 

Prêmio especial do júri: 

Cia geração futuro – Caraguatatuba: “contrate” 

Prêmio de melhor intérprete: 

Junior Pain – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba 



 

 
 

Bolsas Cia Estável Promodança 

Ercik Benjamin – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba 

Lucas Garcia – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba 

Guilherme Venancio – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba 
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Alunos participam de blitz educativa 

 

O Programa Trânsito Legal, desenvolvido pela Prefeitura de Caraguatatuba, por 

meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, realizou nesta 

terça-feira (07) uma blitz com 69 alunos da EMEF Maria Thereza de Souza Castro, 

em frente à Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 

Direcionado aos alunos do Ensino Fundamental I (4º ano), o programa faz parte de 

uma série de atividades de Formação Cidadã promovidas nas unidades escolares 

de Caraguatatuba através de parcerias intermediadas pelo Setor de Projetos da 

Secretaria de Educação. Ao todo, 11 unidades escolares do município estão 

participando. 

Sob a orientação de agentes de trânsito municipais, a blitz foi acompanhada pelos 

secretários Márcia Paiva (Educação) e Marcel Luiz Giorgeti (Mobilidade). Durante a 

blitz as crianças receberam um talão de multas fictício com o objetivo de colocar 

em prática o aprendizado sobre as leis de trânsito. 

“Este é um programa educativo para orientar as crianças. Durante a blitz, através 

dos ensinamentos adquiridos nas aulas, os alunos transmitem as informações aos 

motoristas buscando a conscientização, melhorando o trânsito para todos”, 

comentou a secretária de Educação, Márcia Paiva. 

A ação chamou a atenção de quem transitava pela região. Durante a blitz os 

agentes mirins chamavam a atenção quando viam alguma irregularidade ou 

infração de trânsito, como motociclistas com o visor do capacete levantado. 



 

 
 

A cada abordagem os motoristas recebiam de presente um desenho produzido 

pelos alunos durante as aulas do projeto. 

Programa Trânsito Legal 

Completando 19 anos, o programa Trânsito Legal já abrangeu mais de 25 mil 

alunos da rede pública. De uma forma lúdica e divertida e com auxílio de vídeos e 

jogos, os agentes de trânsito explicam a importância de usar equipamentos de 

segurança para dirigir carros e motos, o papel dos agentes de trânsito, primeiros 

socorros em casos de acidentes e valorização de conceitos de ética, moral e 

cidadania para maior respeito à vida, à saúde, à educação e ao meio ambiente. 
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Inscrições da 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

estão encerradas 

 

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

concluiu na manhã desta quarta-feira (8) as inscrições da 2ª etapa do Circuito de 

Corrida de Rua de Caraguatatuba. O evento será realizado no dia 25 de junho. 

Foram disponibilizadas ao todo 600 inscrições, que foram preenchidas em menos 

de três dias. Para a inscrição, os atletas deviam entregar um pacote de 500g de 

café, que foram doados para o Fundo Social de Solidariedade. 

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 possível 

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: Quiosque 36 

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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PAT de Caraguatatuba tem 145 vagas de emprego até sexta-feira 

 

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

quarta-feira (8) o quadro de vagas para 145 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são 20 para motoboy, seis para corretor de imóveis e 

outras seis para vendedor externo. Também há oito vagas para promotor de vendas 

e cinco para auxiliar de limpeza, ambas para pessoa com deficiência. 

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

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

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

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

(Subprefeitura Sul). Dúvidas e informações pelo telefone (12) 3882-6170. 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

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

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

Confira o quadro completo de vagas: acabador de mármore e granito, agente de 

cobrança, ajudante de obras, almoxarife, armador, assistente financeiro, atendente 

de fastfood, atendente de reserva, auxiliar de cozinha, auxiliar de departamento 

pessoal, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (PcD), auxiliar 

de loja, auxiliar de mecânico, balconista, balconista de padaria, carpinteiro, chefe 

de cozinha, consultor de vendas (autos), corretor de imóveis, costureira, 

cozinheira(o), eletricista de autos, empacotador, estoquista, funileiro, gerente 

comercial, instalador de alarmes residenciais, instalador/montador de toldos e 

painéis, marceneiro, mecânico automotivo, mecânico, mecânico auto, mecânico de 

linha leve e pesada, mecânico de máquinas pesadas (diesel), mecânico de 

refrigeração, mecânico de veículos pesados (diesel), montador de veículos, 

motoboy, motorista de caminhão, motorista de caminhão guincho, motorista de 

caminhão leve, motorista de caminhão munck, motorista entregador, operador de 

caixa, operador de loja, operador de retroescavadeira, pedreiro, pintor de 

automóveis, polidor de veículos, promotor de vendas (PcD), repositor de estoque, 

representante comercial (ramo alimentício), representante de vendas, serralheiro, 

sushiman, técnico em informática, tratorista, vendedor de máquina de cartão, 

vendedor externo e vendedor/consultor comercial. 
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Caraguatatuba recebe segunda etapa do Arena Cross 2022 no dia 2 

de julho 

 

Caraguatatuba recebe em mais um ano, uma nova etapa do Arena Cross no dia 2 

de julho. A 24ª temporada da competição retorna para o município para a segunda 

etapa de 2022. O evento será realizado no estacionamento do Serramar Shopping. 

Caraguatatuba é considerada palco fixo nos últimos anos de provas de arena no 

Brasil. Já é a sexta vez consecutiva que o município recebe uma etapa do Arena 

Cross. No mês passado, a cidade sediou também o Arena Freestyle Show, disputa 

de manobras radicais sobre duas rodas. 

“É muito importante ter em nosso calendário cidades que abraçam os eventos e 

proporcionam diversas atrações à população. Estamos desde 2017 com essa 



 

 
 

parceria com Caraguá e espero que se prolongue por muitos e muitos anos”, 

comenta Carlinhos Romagnolli, diretor geral da competição. 

O Arena Cross é um campeonato de motocross que reúne pilotos profissionais 

nacionais e estrangeiros, além de classes infantis. A categoria Pró é para 

competidores acima de 16 anos e motos até 450cc; a AX2, para pilotos de 14 a 23 

anos e motos até 250cc; na 65cc disputam crianças e adolescentes de 7 a 12 

anos e, por fim, a 50cc é destinada a garotada de 5 a 9 anos. 

Mais que corrida de moto, o Arena Cross é considerado um verdadeiro show, com 

estrutura, cenografia, luzes e efeitos especiais. As arquibancadas comportam mais 

de seis mil pessoas. O evento tem transmissão ao vivo pelo canal SporTV e pelo 

YouTube, com programação especial, no Arena Live Eventos. 

Ingressos podem ser trocados a partir desta quinta-feira (9/6) 

Quem quiser assistir de perto às corridas pode adquirir o ingresso por dois quilos 

de arroz ou feijão, nos pontos de troca (veja abaixo). As entradas são válidas para a 

arquibancada geral. Todo o alimento arrecadado será doado ao Fundo Social de 

Solidariedade de Caraguatatuba, que fará o repasse aos programas sociais da 

cidade. 

O Arena Cross 2022 tem patrocínio da Monster Energy, Honda e Pro Honda, além 

do copatrocínio da Yamaha e KTM. O apoio é da Prefeitura Municipal de 

Caraguatatuba, Serramar Shopping, Revista Pró Moto, Revista Dirt Action e Moto 

Channel Brasil. 

A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). A realização é 

da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor 

(Linem). 

Serviço 

Arena Cross – 2ª etapa 

Data: 2 de julho 

Local: Estacionamento do Serramar Shopping 

Endereço: Av. José Herculano, 1.086 

Ingressos: 2 kg de arroz ou feijão cada, disponíveis a partir de 9 de junho 

Pontos de troca: Concessionária Universo Honda Caraguatatuba (Rua Major Ayres, 

379 – Centro) e Loja Sthill (Serramar Shopping) 

Programação 

Abertura dos portões – 16h 

Treinos classificatórios – 16h30 



 

 
 

Início do evento – 19h 

Provas – 19h30 
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Fórum apresenta soluções tecnológicas para gestão de cidades em 

Caraguatatuba 

 

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista 

será realizado no dia 23 de junho (quinta-feira), das 8h às 16h30, no Teatro Mario 

Covas, no Indaiá, em Caraguatatuba. 

Promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceira com a Prefeitura de 

Caraguatatuba, o evento reunirá prefeitos, gestores e servidores públicos, com o 

intuito de estimular e auxiliar os municípios na implantação de ferramentas de 

tecnologia da informação e comunicação para aprimorar os serviços públicos 

oferecidos à população. 

Na ocasião, o prefeito Aguilar Junior e o diretor de Estatística e Informação da 

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Marcelo Gomes, vão 

expor o projeto “Tecnologia de Satélites Orbitais Aplicados no Monitoramento de 

Ocupações Irregulares e Controle dos Impactos Ambientais”. 



 

 
 

Para acompanhar e receber alertas decorrentes das alterações em todo o território 

do município, o Departamento de Estatística e Informação da Secretaria de 

Planejamento Estratégico e Desenvolvimento implantou uma solução de 

monitoramento com imagens de satélite de alta resolução capazes de identificar 

com precisão o surgimento de novas construções, invasões, descarte irregular de 

entulho e degradação da vegetação, além de servir de ferramenta para a tomada 

de decisão na adoção de políticas públicas que contemplem as necessidades da 

população. 

Com o projeto de monitoramento via satélite, a Prefeitura de Caraguatatuba 

conquistou o 9º Prêmio InovaCidade, que foi entregue durante o Smart City 

Business Brazil Congress (Congresso Brasil de Negócios para Cidades Inteligentes) 

no dia 24 de maio, em São Paulo. Das 96 iniciativas inscritas por órgãos da 

administração pública, empresas e entidades da sociedade civil, 24 projetos foram 

considerados inovadores pelo Instituto Smart City Business America. 

Além do prefeito Aguilar Junior e do diretor de Estatística e Informação, Marcelo 

Gomes, prefeitos, secretários municipais, representantes do Governo Federal, 

empresários, diretores executivos e especialistas vão mostrar diversas soluções 

inteligentes de tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) para aprimorar os 

serviços públicos de acordo com necessidades identificadas em cada município, 

impactando em setores como arrecadação, comunicação, social, segurança 

pública, economia, empreendedorismo, turismo, visibilidade, mobilidade e saúde. 

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e 

Litoral Paulista são gratuitas para servidores públicos e devem ser feitas pelo link: 

https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-

vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849.  O Teatro Mario Covas está localizado 

na Avenida Goiás 187, no Indaiá. 

5G 

O encontro contará com a participação do gerente de Projetos da Secretaria de 

Telecomunicações (SETEL) do Ministério das Comunicações, Hélio Maurício 

Miranda da Fonseca. O técnico do Ministério das Comunicações trará orientações 

sobre como os municípios devem se preparar para a chegada da tecnologia 5G, 

com maior capacidade de transferência de dados, menor tempo de resposta 

(latência), conexões estáveis e cobertura mais abrangente. 

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista é 

uma realização da Rede Cidade Digital em parceria com a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação, com o 

patrocínio da Sonner, PerfilComp, 1Doc, OM30, Evolution, No Paper, Gove e Aprova 

Digital. 

https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849
https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849


 

 
 

Programação do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e 

Litoral Paulista 

Data: 23/06 

7h30 – Credenciamento 

8h30 – Abertura Oficial 

8h45 – “Legislação: como as prefeituras devem se preparar para a chegada do 

5g?”, com o gerente de projetos da Secretaria de Telecomunicações (SETEL) do 

Ministério das Comunicações, Hélio Maurício Miranda da Fonseca 

9h05 – “Processos Eletrônicos Como Você Nunca Viu, Mas Sempre Quis”, com o 

fundador da 1Doc, Jeferson Castilhos 

9h25 – “Tecnologia de Satélites Orbitais Aplicados no Monitoramento de 

Ocupações Irregulares e Controle dos Impactos Ambientais”, com o prefeito Aguilar 

Junior e o diretor de Estatística e Informação da Secretaria Municipal de 

Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Marcelo Gomes 

9h45 – “Segurança do Endpoint (ponto de extremidade de comunicação) 

Dell/Mantenha-se livre de malware e ataques cibernéticos com os comerciais mais 

seguros do setor”, com o executivo de contas/perfil computacional, Vinicius Bastos 

Cabelleira 

10h05 – Vídeo: “Cemitérios públicos lotados? Conheça a solução que a Evolution 

implantou em diversos cemitérios públicos”, com p diretor comercial da Evolution 

Tecnologia Funerária, Otávio Martins Soares 

10h07 – Café 

10h30 – “A Transformação Digital em Santos”, com o secretário de Planejamento e 

Inovação de Santos, Fábio Ferraz 

10h50 – “Digitalização e Modernização para Cidades Inteligentes”, com a diretora 

de negócios para cidades inteligentes da Sonner Sistemas, Larissa Tavares 

11h05 – “Cidades Inteligentes e a Melhora na Qualidade de Vida” 

11h25 – “Integração da administração e do município através da tecnologia”, com 

o gerente de marketing da Om30, Cesar Hebling 

11h45 – Almoço 

14h – “Cidades Inteligentes e a Melhora na Qualidade de Vida” 

14h20 – “Transformação digital descomplicada e o impacto na vida de cidadãos e 

servidores”, com o especialista em transformação digital de prefeituras no Aprova 

Digital, Jordan Tonello 



 

 
 

14h30 – “SJC: A primeira cidade inteligente brasileira com certificação ISO 

(International Organization for Standardization/ Organização Internacional para 

Padronização)” 

14h50 – “Governo Digital: criando novas experiências na relação entre o poder 

público e a sociedade”, com o diretor executivo da Ágape Assessoria e Consultoria 

Ltda, Marcos Pontes Aquino 

15h – “Inteligência aplicada a dados para aumentar a arrecadação e estreitar a 

relação governo-cidadão”, com o diretor de relacionamento e expansão da Gove, 

Breno Coelho; 

15h10 – “A criação do Hub (espaço de conexão) de inovação tecnológica de 

Taubaté e os benefícios para o desenvolvimento municipal”, com o prefeito de 

Taubaté, José Antonio Saud Junior 

15h30 – “Inovações e soluções de mercado para gestão pública” 

15h50 – Vídeo: “Cemitérios públicos lotados? Conheça a solução que a Evolution 

implantou em diversos cemitérios públicos”, com o diretor comercial da Evolution 

Tecnologia Funerária, Otávio Martins Soares 

15h55 – Café de encerramento 

*Programação sujeita à alteração  

Local: Teatro Mário Covas 

Endereço: Avenida Goiás 187 – Indaiá 

Inscrições abertas e gratuitas para servidores públicos: 

https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-

vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849
https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849
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Cine Clube retoma sessões gratuitas aos fins de semana na Videoteca 

Lúcio Braun 

 

O Cine Clube da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba 

retoma atividades neste fim de semana (11 e 12) após dois anos sem exibições por 

conta da pandemia. As sessões são gratuitas e ocorrem aos sábados e domingos, 

na Videoteca Lúcio Braun. 

A novidade deste ano é que além das sessões às 20h, serão realizadas também 

sessões kids aos fins de semana, com conteúdo infantil para toda a família, como 

animações clássicas e atuais, sempre às 16h. Durante as exibições será distribuído 

pipoca grátis para todos que comparecerem. 



 

 
 

Neste sábado (11), a primeira sessão, às 16h, trará a animação ‘Toy Story: edição 

especial’, que apresenta um mundo onde os brinquedos têm vida e fingem ser 

inanimados quando os humanos estão por perto, com o enredo centrando-se na 

relação entre Woody, um velho boneco caubói a corda, e Buzz Lightyear, um 

moderno brinquedo de temática espacial. 

A obra mostra como ambos evoluem de rivais competindo pela afeição de seu dono 

Andy para amigos que se unem pelo bem comum, enquanto a família do garoto 

prepara-se para se mudar para uma nova casa. 

Já a sessão das 20h trará a exibição de ‘O senhor dos anéis: a sociedade do anel’, 

que conta a história de uma terra fantástica e única, onde um hobbit recebe de 

presente de seu tio um anel mágico e maligno que precisa ser destruído antes que 

caia nas mãos do mal. Para isso, o hobbit Frodo tem um caminho árduo pela frente, 

onde encontrará perigo, medo e seres bizarros. Ao seu lado para o cumprimento 

desta jornada, ele aos poucos pode contar com outros hobbits, um elfo, um anão, 

dois humanos e um mago, totalizando nove seres que formam a Sociedade do 

Anel. 

No domingo (12), às 16h, será exibida a animação ‘Up: altas aventuras’. Nesta 

aventura, um vendedor de balões de 78 anos, Carl Fredricksen, está prestes a 

perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. Após um 

incidente, Carl é considerado uma ameaça pública e é forçado a ser internado. 

Para evitar que isto aconteça, ele põe balões em sua casa, fazendo com que ela 

levante voo. Carl tem como objetivo viajar para uma floresta na América do Sul, 

onde ele e Ellie sempre desejaram morar, mas descobre que um problema 

embarcou junto: Russell, um menino de oito anos. 

Encerrando a programação do fim de semana, às 20h, será exibido o drama ‘Brilho 

Eterno de uma Mente sem Lembranças’. Nesta obra, Joel e Clementine tentaram 

durante anos fazer o relacionamento dar certo. Desiludida, ela decide literalmente 

apagar ele das lembranças utilizando uma técnica experimental. Sabendo disso, 

Joe se prontifica a fazer o mesmo, mas acaba desistindo ao entender que mesmo 

as memórias ruins são essenciais. 

História 

O Cine Vídeo, atualmente conhecido como Cine Clube, é um programa iniciado em 

meados de 1997 na videoteca existente nas Oficinas Culturais do Centro da 

cidade. Em 2002, as projeções passaram a ocorrer na Videoteca Lúcio Braun, parte 

do Polo Cultural Professora Adaly Coelho Passos, também chamado MACC – Museu 

de Arte e Cultura de Caraguatatuba. 

Confira a lista de filmes deste mês 

Sábados e domingos – às 16h e às 20h – Entrada Gratuita 



 

 
 

Dia 11 – às 16h – Toy story: edição especial Animação | L 

Dia 11 – às 20h – O senhor dos anéis: a sociedade do anel | 14 

Dia 12 – às 16h – Up altas aventuras | L 

Dia 12 – às 20h – Brilho eterno de uma mente sem lembranças | 14 

Dia 18 – às 16h – Scooby Doo e a Caçada Virtual | L 

Dia 18 – às 20h – O labirinto do fauno Drama |16 

Dia 19 – às 16h – Bob Esponja: um herói fora d’água | L 

Dia 19 – às 20h – Nosso Lar | 10 

Dia 25 – às 16h – Madagascar 2 | L 

Dia 25 – às 20h – Jumanji: bem-vindo a selva | 12 

Dia 26 – às 16h – Aladdin | 10 

Dia 26 – às 20h – Dança com Lobos | 14 

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

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Bailarinos de Caraguatatuba são destaque no Festival ‘Caraguá em 

Danças’ e recebem mais de 30 premiações 

 

Os bailarinos de Caraguatatuba foram destaque na 5ª edição do Festival ‘Caraguá 

em Danças’, que recebeu grupos e companhias de várias cidades e Estados em 

uma mostra competitiva, onde os participantes foram avaliados por um júri de peso 

com especificações em várias áreas da dança. 

Ao todo, Caraguatatuba recebeu 33 premiações, que variam entre apresentações 

solo e em grupo, além dos prêmios especiais, nas categorias: Academia Caraguá 

em Danças 2022 para a Escola Municipal de Bailado; Melhor Coreógrafo para 

Junior Silva, da Escola de Bailados, pela coreografia ‘akaito’; Prêmio Especial do 

Júri para Cia Geração Futuro, pela performance de ‘contrate’; Melhor Intérprete 

para Junior Pain, da Escola Bailados, fora as bolsas de estudo para a Cia Estável 



 

 
 

Promodança para os bailarinos Ercik Benjamin, Lucas Garcia e Guilherme 

Venancio, todos alunos da Escola Municipal de Bailados de Caraguatatuba. 

Para a diretora da Escola de Bailados, Cristina Neves, “esta é uma ótima 

oportunidade de intercâmbio entre artistas e professores, onde o trabalho realizado 

pelo município na área da dança é avaliado em sua qualidade técnica e artística, 

desta forma, cada vez mais Caraguatatuba se torna referência em dança no Litoral 

Norte paulista. Em julho, receberemos o Festival Internacional ‘Dançar a Vida’, o 

que nos motiva ainda mais pelas oportunidades que este renomado festival 

oferece, como premiação em dinheiro, bolsas de estudo e vivências em 

companhias de dança”. 

Na avaliação da presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos estar mais felizes com este 

quadro de premiações. Isso evidencia a qualidade dos trabalhos desenvolvidos em 

nosso município e o talento de nossos profissionais. Gratidão à Cristina, nossa 

diretora da Escola de Bailados, Corpo de Baile e coordenadora de Dança da 

Fundação e a todos os grupos, alunos e intérpretes criadores que participaram do 

Festival”. 

A 5ª edição do ‘Festival Caraguá em Danças’ recebeu cerca de 12 escolas de várias 

cidades e Estados, e mais de 200 bailarinos, que competiram também para 

garantir a participação no ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba 2022’, que será 

realizado de 7 a 17 de julho, e contará com R$ 20 mil em premiações, Bolsas de 

Estudo e Contratos. 

Confira o quadro de premiações do Festival 

1º LUGAR 

Variação Repertório Junior B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Princesa Florine – Junior Silva 

Mayara Rivello 

Variação Repertório Sênior A feminina 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

1 variação Trois das Odaliscas – Junior Silva 

Sophia de Paula Alves 

Variação Repertório Sênior B Masculino 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO DE CARAGUATATUBA 

La Syphide –  Junior Silva 



 

 
 

Alex Feliciano 

Solo Clássico Infantil B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Pequeno soldado – José Amaral 

Erick Benjamin 

Solo Contemporâneo Sênior A 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Fragmentado –  Junior Silva 

Sophia de Paula Alves 

Solo Contemporâneo Sênior B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Síndrome – Junior Silva 

Junior Pain 

Solo de dança de Rua Sênior B 

CIA GERAÇÃO FUTURO 

E se a abolição da escravatura existisse? – Matheus Silva 

Matheus Gabriel Brito 

Pas de deux Adulto 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Coppelia – Junior Silva 

Maira Naara da Silva e Jose Carlos Amaral 

Duo Clássico Junior 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Marinheiros –  Jose Amaral 

Guilherme Venâncio e Lucas Garcia 

Duo Contemporâneo Junior 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Espelho de mim mesmo –  Junior Silva 

Heloa Jerônimo e Franciele Peixinho 

Duo Danças Urbanas Sênior 



 

 
 

CIA GERAÇÃO FUTURO 

Mais forte do que a morte –  Matheus Silva e Leticia Laiane 

Matheus Gabriel e Leticia Laiane 

Trio Danças Urbanas Junior 

OFICINAS CULTURAIS FUNDACC – CASA BEIJA FLOR SEMEANDO ADOLESCER 

Party urban –  Fhelix Vieira 

Rua da Silva –  Polliana Vitoria e Nicola Eike 

Conjunto Clássico Livre Júnior II 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO DE CARAGUATATUBA 

 Petits fleuristes – Junior Silva 

Conjunto Contemporâneo Amador I 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO DE CARAGUATATUBA 

Akaito –  Junior Silva 

Conjunto Neoclássico Amador II 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO DE CARAGUATATUBA 

Vícios e venenos – Junior Silva 

Conjunto Danças Urbanas Amador II 

CIA GERAÇÃO FUTURO 

Contraste – Thiago 

2º LUGAR 

Variações Repertório Sênior B Masculino 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Harlequinade – Junior Silva e José Amaral 

Lucas Garcia 

Variação Repertório Sênior A feminina 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Paquita – Junior Silva 

Laura Cieslinski Cella 

Variação Repertório Sênior B Masculino 

 ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 



 

 
 

Esmeralda – Junior Silva 

Jose Carlos Everton do Amaral 

Solo Neoclássico Junior B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Rubi – Jose Amaral 

Mayara Ribello 

Solo neoclássico Sênior B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Inblance – Jose Amaral 

Alex Feliciano 

Grand Pas de deux amador 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Chamas de Paris – Junior Silva 

Sophia de Paula e   Alex Feliciano 

Duo Contemporâneo Amador 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Muitos de mim –  Junior Silva 

Laura Cella e Geovanna Santiago 

Duo Danças Urbanas Sênior 

OFICINAS CULTURAIS FUNDACC 

Reencontro –  Paloma Morimoto 

Paloma Louise Morimoto e Larissa Baraúna Carvalho 

Conjunto clássico de Repertório Amador I 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Valsa das horas –  Junior Silva 

3º LUGAR 

Conjunto clássico de Repertório Amador II 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Diana e Acteon –  Junior Silva e Jose Amaral 

Prêmios especiais 



 

 
 

Prêmio Academia Caraguá em Danças 2022 – cidade sede 

Escola Municipal de Bailados de Caraguatatuba 

Prêmio de melhor coreógrafo: 

Junior silva – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba: “akaito” 

Prêmio especial do júri: 

Cia geração futuro – Caraguatatuba: “contrate” 

Prêmio de melhor intérprete: 

Junior Pain – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba 

Bolsas Cia Estável Promodança 

Ercik Benjamin – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba 

Lucas Garcia – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba 

Guilherme Venancio – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba 
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Prefeitura de Caraguatatuba promove ações de conscientização 

ambiental e visita técnica 

 

A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca realizou, nesta quarta-feira 

(08), palestra, atividades de conscientização com pescadores e visita técnica ao 

Parque Municipal do Juqueriquerê. 

As ações fazem parte da Semana do Meio Ambiente e também aproveitam para 

relembrar o Dia Mundial dos Oceanos, comemorado anualmente desde 1992. 

Ainda no período da manhã, os pescadores do Entreposto de Pesca do Camaroeiro 

se reuniram com equipes da Secretaria de Meio Ambiente para abordar sobre a 

contribuição da pesca na limpeza dos mares, uma vez que são recolhidos muitos 

materiais poluentes durante a atividade. 



 

 
 

Para o presidente da Associação dos Pescadores da Praia do Camaroeiro (APPC), 

Glaidson Alves Macedo, conhecido com Gresso, os resíduos recolhidos em alto mar, 

além de serem prejudiciais aos oceanos, atrapalham a pesca. “É ruim para nós, 

que exercemos a nossa atividade diariamente, mas podemos mudar isso com o 

nosso trabalho, recolhendo e trazendo os materiais para que sejam corretamente 

descartados”, disse. 

Após a palestra com os pescadores, ainda no período da manhã, foi promovida 

uma visita técnica ao Parque Municipal do Juqueriquerê com membros dos 

conselhos de Meio Ambiente, Turismo e Saneamento Básico. Também estiveram 

presentes, os gestores do parque e a coordenadora de projetos do Instituto Federal 

(IFSP), Tânia Cristina Lemes Soares Focesi. 

O objetivo foi acompanhar o andamento das obras de infraestrutura realizadas no 

local, que contará com um Centro de Educação, alojamento para pesquisadores, 

dois Centros de Estudo, um Orquidário, Observatório e um Deck. Futuramente 

haverá, também, um espaço para caminhada e ciclovia que levam para uma área 

de contemplação do rio Juqueriquerê. 

De acordo com o Secretário Adjunto de Meio Ambiente, João Silva de Paula 

Ferreira, o parque gera grandes expectativas para a população, em especial, 

àqueles que pensam em usar o espaço para estudos e pesquisas ambientais. 

“Será um espaço voltado às pesquisas científicas, palestras e atividades de 

exploração e conhecimento voltado à preservação ambiental”, contou. 

As atividades seguiram no período da tarde, na escola municipal Maria Moraes de 

Oliveira, no Jardim Gaivotas, com a palestra sobre limpeza dos oceanos com 

Luciano Abel, palestrante do Centro de Biologia Marinha (CEBIMar). 

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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Alunos da rede municipal participam de blitz educativa em 

Caraguatatuba 

 

O Programa Trânsito Legal, desenvolvido pela Prefeitura de Caraguatatuba, por 

meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, realizou nesta 

terça-feira (07) uma blitz com 69 alunos da EMEF Maria Thereza de Souza Castro, 

em frente à Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 

Direcionado aos alunos do Ensino Fundamental I (4º ano), o programa faz parte de 

uma série de atividades de Formação Cidadã promovidas nas unidades escolares 

de Caraguatatuba através de parcerias intermediadas pelo Setor de Projetos da 

Secretaria de Educação. Ao todo, 11 unidades escolares do município estão 

participando. 



 

 
 

Sob a orientação de agentes de trânsito municipais, a blitz foi acompanhada pelos 

secretários Márcia Paiva (Educação) e Marcel Luiz Giorgeti (Mobilidade). Durante a 

blitz as crianças receberam um talão de multas fictício com o objetivo de colocar 

em prática o aprendizado sobre as leis de trânsito. 

“Este é um programa educativo para orientar as crianças. Durante a blitz, através 

dos ensinamentos adquiridos nas aulas, os alunos transmitem as informações aos 

motoristas buscando a conscientização, melhorando o trânsito para todos”, 

comentou a secretária de Educação, Márcia Paiva. 

A ação chamou a atenção de quem transitava pela região. Durante a blitz os 

agentes mirins chamavam a atenção quando viam alguma irregularidade ou 

infração de trânsito, como motociclistas com o visor do capacete levantado. 

A cada abordagem os motoristas recebiam de presente um desenho produzido 

pelos alunos durante as aulas do projeto. 

Programa Trânsito Legal 

Completando 19 anos, o programa Trânsito Legal já abrangeu mais de 25 mil 

alunos da rede pública. De uma forma lúdica e divertida e com auxílio de vídeos e 

jogos, os agentes de trânsito explicam a importância de usar equipamentos de 

segurança para dirigir carros e motos, o papel dos agentes de trânsito, primeiros 

socorros em casos de acidentes e valorização de conceitos de ética, moral e 

cidadania para maior respeito à vida, à saúde, à educação e ao meio ambiente. 
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Caraguatatuba capacita mais de 100 pessoas em Curso de 

Manipulação de Alimentos 

 

Nesta quarta-feira (08), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania, promoveu curso de Manipulação de Alimentos 

a mais de 100 pessoas no Auditório da Fundacc pelo Banco de Alimentos. 

O curso foi ministrado pela nutricionista Cintia Araújo, que abordou temas voltados 

às boas práticas de manipulação; condutas que os manipuladores de alimentos 

devem adotar para produzir e vender alimentos seguros; tipos de contaminação 

dos alimentos; conceito de doenças transmitidas por alimentos; entre outros 

assuntos. 



 

 
 

A garçonete Vanessa de Assis realizou o curso pela primeira vez e saiu satisfeita 

com a oportunidade. “Eu adorei, porque obtive informações que não sabia e o 

quanto é importante o devido cuidado com o alimento, lavagem das mãos e tudo 

foi um pacote de aprendizado”, avaliou. 

A venezuelana Angy Consuelo Guerreiro também não perdeu a chance de aprender 

mais sobre a área de alimentação e cuidados. Moradora de Caraguatatuba há uns 

meses, quando leu sobre o curso, resolveu aproveitar. “Eu aprendi muito e 

principalmente coisas importantes que serão fundamentais para o meu dia a dia na 

cozinha”, contou. 

Com o objetivo de capacitar e reforçar as ações de Segurança Alimentar, o curso 

desta quarta-feira contou com um auditório cheio e repleto de alunos curiosos. A 

nutricionista responsável afirma que esta capacitação foi bastante esperada, já 

que durante a pandemia as atividades foram interrompidas. 

“Houve bastante participação e todos tiraram muitas dúvidas, sempre com foco em 

evitar o consumo de alimentos contaminados e na prevenção”, relatou. 

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

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

Caraguatatuba por meio do Banco de Alimentos e Centro de Referência em 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Cresans). 

Serviço 

Banco de Alimentos de Caraguatatuba 

Endereço: Avenida Ministro Dílson Funaro, nº 287 

Jardim Britânia, telefone (12) 3887-3551 
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Alunos da rede municipal participam de blitz educativa em 

Caraguatatuba 

 

O Programa Trânsito Legal, desenvolvido pela Prefeitura de Caraguatatuba, por 

meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, realizou nesta 

terça-feira (07) uma blitz com 69 alunos da EMEF Maria Thereza de Souza Castro, 

em frente à Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro. 

Direcionado aos alunos do Ensino Fundamental I (4º ano), o programa faz parte de 

uma série de atividades de Formação Cidadã promovidas nas unidades escolares 

de Caraguatatuba através de parcerias intermediadas pelo Setor de Projetos da 

Secretaria de Educação. Ao todo, 11 unidades escolares do município estão 

participando. 

Sob a orientação de agentes de trânsito municipais, a blitz foi acompanhada pelos 

secretários Márcia Paiva (Educação) e Marcel Luiz Giorgeti (Mobilidade). Durante a 

blitz as crianças receberam um talão de multas fictício com o objetivo de colocar 

em prática o aprendizado sobre as leis de trânsito. 

“Este é um programa educativo para orientar as crianças. Durante a blitz, através 

dos ensinamentos adquiridos nas aulas, os alunos transmitem as informações aos 

motoristas buscando a conscientização, melhorando o trânsito para todos”, 

comentou a secretária de Educação, Márcia Paiva. 

A ação chamou a atenção de quem transitava pela região. Durante a blitz os 

agentes mirins chamavam a atenção quando viam alguma irregularidade ou 

infração de trânsito, como motociclistas com o visor do capacete levantado. 

A cada abordagem os motoristas recebiam de presente um desenho produzido 

pelos alunos durante as aulas do projeto. 

Programa Trânsito Legal 



 

 
 

Completando 19 anos, o programa Trânsito Legal já abrangeu mais de 25 mil 

alunos da rede pública. De uma forma lúdica e divertida e com auxílio de vídeos e 

jogos, os agentes de trânsito explicam a importância de usar equipamentos de 

segurança para dirigir carros e motos, o papel dos agentes de trânsito, primeiros 

socorros em casos de acidentes e valorização de conceitos de ética, moral e 

cidadania para maior respeito à vida, à saúde, à educação e ao meio ambiente. 
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Inscrições da 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

estão encerradas 

 

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

concluiu na manhã desta quarta-feira (8) as inscrições da 2ª etapa do Circuito de 

Corrida de Rua de Caraguatatuba. O evento será realizado no dia 25 de junho. 

Foram disponibilizadas ao todo 600 inscrições, que foram preenchidas em menos 

de três dias. Para a inscrição, os atletas deviam entregar um pacote de 500g de 

café, que foram doados para o Fundo Social de Solidariedade. 

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 possível 

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: Quiosque 36 

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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Cine Clube retoma sessões gratuitas aos fins de semana na Videoteca 

Lúcio Braun 

 

O Cine Clube da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba 

retoma atividades neste fim de semana (11 e 12) após dois anos sem exibições por 

conta da pandemia. As sessões são gratuitas e ocorrem aos sábados e domingos, 

na Videoteca Lúcio Braun. 

A novidade deste ano é que além das sessões às 20h, serão realizadas também 

sessões kids aos fins de semana, com conteúdo infantil para toda a família, como 

animações clássicas e atuais, sempre às 16h. Durante as exibições será distribuído 

pipoca grátis para todos que comparecerem. 

Neste sábado (11), a primeira sessão, às 16h, trará a animação ‘Toy Story: edição 

especial’, que apresenta um mundo onde os brinquedos têm vida e fingem ser 

inanimados quando os humanos estão por perto, com o enredo centrando-se na 

relação entre Woody, um velho boneco caubói a corda, e Buzz Lightyear, um 

moderno brinquedo de temática espacial. 

A obra mostra como ambos evoluem de rivais competindo pela afeição de seu dono 

Andy para amigos que se unem pelo bem comum, enquanto a família do garoto 

prepara-se para se mudar para uma nova casa. 

Já sessão das 20h trará a exibição de ‘O senhor dos anéis: a sociedade do anel’, 

que conta a história de uma terra fantástica e única, onde um hobbit recebe de 

presente de seu tio um anel mágico e maligno que precisa ser destruído antes que 

caia nas mãos do mal. Para isso, o hobbit Frodo tem um caminho árduo pela frente, 



 

 
 

onde encontrará perigo, medo e seres bizarros. Ao seu lado para o cumprimento 

desta jornada, ele aos poucos pode contar com outros hobbits, um elfo, um anão, 

dois humanos e um mago, totalizando nove seres que formam a Sociedade do 

Anel. 

No domingo (12), às 16h, será exibida a animação ‘Up: altas aventuras’. Nesta 

aventura, um vendedor de balões de 78 anos, Carl Fredricksen, está prestes a 

perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. Após um 

incidente, Carl é considerado uma ameaça pública e é forçado a ser internado. 

Para evitar que isto aconteça, ele põe balões em sua casa, fazendo com que ela 

levante voo. Carl tem como objetivo viajar para uma floresta na América do Sul, 

onde ele e Ellie sempre desejaram morar, mas descobre que um problema 

embarcou junto: Russell, um menino de oito anos. 

Encerrando a programação do fim de semana, às 20h, será exibido o drama ‘Brilho 

Eterno de uma Mente sem Lembranças’. Nesta obra, Joel e Clementine tentaram 

durante anos fazer o relacionamento dar certo. Desiludida, ela decide literalmente 

apagar ele das lembranças utilizando uma técnica experimental. Sabendo disso, 

Joe se prontifica a fazer o mesmo, mas acaba desistindo ao entender que mesmo 

as memórias ruins são essenciais. 

História 

O Cine Vídeo, atualmente conhecido como Cine Clube, é um programa iniciado em 

meados de 1997 na videoteca existente nas Oficinas Culturais do Centro da 

cidade. Em 2002, as projeções passaram a ocorrer na Videoteca Lúcio Braun, parte 

do Polo Cultural Professora Adaly Coelho Passos, também chamado MACC – Museu 

de Arte e Cultura de Caraguatatuba. 

Confira a lista de filmes deste mês 

Sábados e domingos – às 16h e às 20h – Entrada Gratuita 

Dia 11 – às 16h – Toy story: edição especial Animação | L 

Dia 11 – às 20h – O senhor dos anéis: a sociedade do anel | 14 

Dia 12 – às 16h – Up altas aventuras | L 

Dia 12 – às 20h – Brilho eterno de uma mente sem lembranças | 14 

Dia 18 – às 16h – Scooby Doo e a Caçada Virtual | L 

Dia 18 – às 20h – O labirinto do fauno Drama |16 

Dia 19 – às 16h – Bob Esponja: um herói fora d’água | L 

Dia 19 – às 20h – Nosso Lar | 10 

Dia 25 – às 16h – Madagascar 2 | L 

Dia 25 – às 20h – Jumanji: bem-vindo a selva | 12 



 

 
 

Dia 26 – às 16h – Aladdin | 10 

Dia 26 – às 20h – Dança com Lobos | 14 

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

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Bailarinos de Caraguatatuba são destaque no Festival ‘Caraguá em 

Danças’ e recebem mais de 30 premiações 

 

Os bailarinos de Caraguatatuba foram destaque na 5ª edição do Festival ‘Caraguá 

em Danças’, que recebeu grupos e companhias de várias cidades e Estados em 

uma mostra competitiva, onde os participantes foram avaliados por um júri de peso 

com especificações em várias áreas da dança. 

Ao todo, Caraguatatuba recebeu 33 premiações, que variam entre apresentações 

solo e em grupo, além dos prêmios especiais, nas categorias: Academia Caraguá 

em Danças 2022 para a Escola Municipal de Bailado; Melhor Coreógrafo para 

Junior Silva, da Escola de Bailados, pela coreografia ‘akaito’; Prêmio Especial do 

Júri para Cia Geração Futuro, pela performance de ‘contrate’; Melhor Intérprete 

para Junior Pain, da Escola Bailados, fora as bolsas de estudo para a Cia Estável 

Promodança para os bailarinos Ercik Benjamin, Lucas Garcia e Guilherme 

Venancio, todos alunos da Escola Municipal de Bailados de Caraguatatuba. 

Para a diretora da Escola de Bailados, Cristina Neves, “esta é uma ótima 

oportunidade de intercâmbio entre artistas e professores, onde o trabalho realizado 

pelo município na área da dança é avaliado em sua qualidade técnica e artística, 

desta forma, cada vez mais Caraguatatuba se torna referência em dança no Litoral 

Norte paulista. Em julho, receberemos o Festival Internacional ‘Dançar a Vida’, o 

que nos motiva ainda mais pelas oportunidades que este renomado festival 

oferece, como premiação em dinheiro, bolsas de estudo e vivências em 

companhias de dança”. 



 

 
 

Na avaliação da presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos estar mais felizes com este 

quadro de premiações. Isso evidencia a qualidade dos trabalhos desenvolvidos em 

nosso município e o talento de nossos profissionais. Gratidão à Cristina, nossa 

diretora da Escola de Bailados, Corpo de Baile e coordenadora de Dança da 

Fundação e a todos os grupos, alunos e intérpretes criadores que participaram do 

Festival”. 

A 5ª edição do ‘Festival Caraguá em Danças’ recebeu cerca de 12 escolas de várias 

cidades e Estados, e mais de 200 bailarinos, que competiram também para 

garantir a participação no ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba 2022’, que será 

realizado de 7 a 17 de julho, e contará com R$ 20 mil em premiações, Bolsas de 

Estudo e Contratos. 

Confira o quadro de premiações do Festival 

1º LUGAR 

Variação Repertório Junior B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Princesa Florine – Junior Silva 

Mayara Rivello 

Variação Repertório Sênior A feminina 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

1 variação Trois das Odaliscas – Junior Silva 

Sophia de Paula Alves 

Variação Repertório Sênior B Masculino 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO DE CARAGUATATUBA 

La Syphide –  Junior Silva 

Alex Feliciano 

Solo Clássico Infantil B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Pequeno soldado – José Amaral 

Erick Benjamin 

Solo Contemporâneo Sênior A 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Fragmentado –  Junior Silva 



 

 
 

Sophia de Paula Alves 

Solo Contemporâneo Sênior B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Síndrome – Junior Silva 

Junior Pain 

Solo de dança de Rua Sênior B 

CIA GERAÇÃO FUTURO 

E se a abolição da escravatura existisse? – Matheus Silva 

Matheus Gabriel Brito 

Pas de deux Adulto 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Coppelia – Junior Silva 

Maira Naara da Silva e Jose Carlos Amaral 

Duo Clássico Junior 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Marinheiros –  Jose Amaral 

Guilherme Venâncio e Lucas Garcia 

Duo Contemporâneo Junior 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Espelho de mim mesmo –  Junior Silva 

Heloa Jerônimo e Franciele Peixinho 

Duo Danças Urbanas Sênior 

CIA GERAÇÃO FUTURO 

Mais forte do que a morte –  Matheus Silva e Leticia Laiane 

Matheus Gabriel e Leticia Laiane 

Trio Danças Urbanas Junior 

OFICINAS CULTURAIS FUNDACC – CASA BEIJA FLOR SEMEANDO ADOLESCER 

Party urban –  Fhelix Vieira 

Rua da Silva –  Polliana Vitoria e Nicola Eike 

Conjunto Clássico Livre Júnior II 



 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO DE CARAGUATATUBA 

Petits fleuristes – Junior Silva 

Conjunto Contemporâneo Amador I 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO DE CARAGUATATUBA 

Akaito –  Junior Silva 

Conjunto Neoclássico Amador II 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO DE CARAGUATATUBA 

Vícios e venenos – Junior Silva 

Conjunto Danças Urbanas Amador II 

CIA GERAÇÃO FUTURO 

Contraste – Thiago 

2º LUGAR 

Variações Repertório Sênior B Masculino 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Harlequinade – Junior Silva e José Amaral 

Lucas Garcia 

Variação Repertório Sênior A feminina 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Paquita – Junior Silva 

Laura Cieslinski Cella 

Variação Repertório Sênior B Masculino 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Esmeralda – Junior Silva 

Jose Carlos Everton do Amaral 

Solo Neoclássico Junior B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Rubi – Jose Amaral 

Mayara Ribello 

Solo neoclássico Sênior B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 



 

 
 

Inblance – Jose Amaral 

Alex Feliciano 

Grand Pas de deux amador 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Chamas de Paris – Junior Silva 

Sophia de Paula e   Alex Feliciano 

Duo Contemporâneo Amador 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Muitos de mim –  Junior Silva 

Laura Cella e Geovanna Santiago 

Duo Danças Urbanas Sênior 

OFICINAS CULTURAIS FUNDACC 

Reencontro –  Paloma Morimoto 

Paloma Louise Morimoto e Larissa Baraúna Carvalho 

Conjunto clássico de Repertório Amador I 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Valsa das horas –  Junior Silva 

3º LUGAR 

Conjunto clássico de Repertório Amador II 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Diana e Acteon –  Junior Silva e Jose Amaral 

Prêmios especiais 

Prêmio Academia Caraguá em Danças 2022 – cidade sede 

Escola Municipal de Bailados de Caraguatatuba 

Prêmio de melhor coreógrafo: 

Junior silva – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba: “akaito” 

Prêmio especial do júri: 

Cia geração futuro – Caraguatatuba: “contrate” 

Prêmio de melhor intérprete: 

Junior Pain – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba 



 

 
 

Bolsas Cia Estável Promodança 

Ercik Benjamin – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba 

Lucas Garcia – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba 

Guilherme Venancio – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba 
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PAT de Caraguatatuba tem 145 vagas de emprego até sexta-feira 

 

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

quarta-feira (8) o quadro de vagas para 145 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são 20 para motoboy, seis para corretor de imóveis e 

outras seis para vendedor externo. Também há oito vagas para promotor de vendas 

e cinco para auxiliar de limpeza, ambas para pessoa com deficiência. 

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

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

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

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

(Subprefeitura Sul). Dúvidas e informações pelo telefone (12) 3882-6170. 

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

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

Confira o quadro completo de vagas: acabador de mármore e granito, agente de 

cobrança, ajudante de obras, almoxarife, armador, assistente financeiro, atendente 

de fastfood, atendente de reserva, auxiliar de cozinha, auxiliar de departamento 

pessoal, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (PcD), auxiliar 

de loja, auxiliar de mecânico, balconista, balconista de padaria, carpinteiro, chefe 

de cozinha, consultor de vendas (autos), corretor de imóveis, costureira, 

cozinheira(o), eletricista de autos, empacotador, estoquista, funileiro, gerente 

comercial, instalador de alarmes residenciais, instalador/montador de toldos e 

painéis, marceneiro, mecânico automotivo, mecânico, mecânico auto, mecânico de 

linha leve e pesada, mecânico de máquinas pesadas (diesel), mecânico de 

refrigeração, mecânico de veículos pesados (diesel), montador de veículos, 

motoboy, motorista de caminhão, motorista de caminhão guincho, motorista de 

caminhão leve, motorista de caminhão munck, motorista entregador, operador de 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

caixa, operador de loja, operador de retroescavadeira, pedreiro, pintor de 

automóveis, polidor de veículos, promotor de vendas (PcD), repositor de estoque, 

representante comercial (ramo alimentício), representante de vendas, serralheiro, 

sushiman, técnico em informática, tratorista, vendedor de máquina de cartão, 

vendedor externo e vendedor/consultor comercial. 
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Caraguatatuba recebe segunda etapa do Arena Cross 2022 no dia 2 

de julho 

 

Caraguatatuba recebe em mais um ano, uma nova etapa do Arena Cross no dia 2 

de julho. A 24ª temporada da competição retorna para o município para a segunda 

etapa de 2022. O evento será realizado no estacionamento do Serramar Shopping. 

Caraguatatuba é considerada palco fixo nos últimos anos de provas de arena no 

Brasil. Já é a sexta vez consecutiva que o município recebe uma etapa do Arena 

Cross. No mês passado, a cidade sediou também o Arena Freestyle Show, disputa 

de manobras radicais sobre duas rodas. 

“É muito importante ter em nosso calendário cidades que abraçam os eventos e 

proporcionam diversas atrações à população. Estamos desde 2017 com essa 

parceria com Caraguá e espero que se prolongue por muitos e muitos anos”, 

comenta Carlinhos Romagnolli, diretor geral da competição. 

O Arena Cross é um campeonato de motocross que reúne pilotos profissionais 

nacionais e estrangeiros, além de classes infantis. A categoria Pró é para 

competidores acima de 16 anos e motos até 450cc; a AX2, para pilotos de 14 a 23 

anos e motos até 250cc; na 65cc disputam crianças e adolescentes de 7 a 12 

anos e, por fim, a 50cc é destinada a garotada de 5 a 9 anos. 

Mais que corrida de moto, o Arena Cross é considerado um verdadeiro show, com 

estrutura, cenografia, luzes e efeitos especiais. As arquibancadas comportam mais 

de seis mil pessoas. O evento tem transmissão ao vivo pelo canal SporTV e pelo 

YouTube, com programação especial, no Arena Live Eventos. 

Ingressos podem ser trocados a partir desta quinta-feira (9/6) 



 

 
 

Quem quiser assistir de perto às corridas pode adquirir o ingresso por dois quilos 

de arroz ou feijão, nos pontos de troca (veja abaixo). As entradas são válidas para a 

arquibancada geral. Todo o alimento arrecadado será doado ao Fundo Social de 

Solidariedade de Caraguatatuba, que fará o repasse aos programas sociais da 

cidade. 

O Arena Cross 2022 tem patrocínio da Monster Energy, Honda e Pro Honda, além 

do copatrocínio da Yamaha e KTM. O apoio é da Prefeitura Municipal de 

Caraguatatuba, Serramar Shopping, Revista Pró Moto, Revista Dirt Action e Moto 

Channel Brasil. 

A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). A realização é 

da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor 

(Linem). 

Serviço 

Arena Cross – 2ª etapa 

Data: 2 de julho 

Local: Estacionamento do Serramar Shopping 

Endereço: Av. José Herculano, 1.086 

Ingressos: 2 kg de arroz ou feijão cada, disponíveis a partir de 9 de junho 

Pontos de troca: Concessionária Universo Honda Caraguatatuba (Rua Major Ayres, 

379 – Centro) e Loja Sthill (Serramar Shopping) 

Programação 

Abertura dos portões – 16h 

Treinos classificatórios – 16h30 

Início do evento – 19h 

Provas – 19h30 
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Fórum apresenta soluções tecnológicas para gestão de cidades em 

Caraguatatuba 

 

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista 

será realizado no dia 23 de junho (quinta-feira), das 8h às 16h30, no Teatro Mario 

Covas, no Indaiá, em Caraguatatuba. 

Promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceira com a Prefeitura de 

Caraguatatuba, o evento reunirá prefeitos, gestores e servidores públicos, com o 

intuito de estimular e auxiliar os municípios na implantação de ferramentas de 

tecnologia da informação e comunicação para aprimorar os serviços públicos 

oferecidos à população. 

Na ocasião, o prefeito Aguilar Junior e o diretor de Estatística e Informação da 

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Marcelo Gomes, vão 

expor o projeto “Tecnologia de Satélites Orbitais Aplicados no Monitoramento de 

Ocupações Irregulares e Controle dos Impactos Ambientais”. 

Para acompanhar e receber alertas decorrentes das alterações em todo o território 

do município, o Departamento de Estatística e Informação da Secretaria de 

Planejamento Estratégico e Desenvolvimento implantou uma solução de 

monitoramento com imagens de satélite de alta resolução capazes de identificar 

com precisão o surgimento de novas construções, invasões, descarte irregular de 

entulho e degradação da vegetação, além de servir de ferramenta para a tomada 

de decisão na adoção de políticas públicas que contemplem as necessidades da 

população. 

Com o projeto de monitoramento via satélite, a Prefeitura de Caraguatatuba 

conquistou o 9º Prêmio InovaCidade, que foi entregue durante o Smart City 

Business Brazil Congress (Congresso Brasil de Negócios para Cidades Inteligentes) 



 

 
 

no dia 24 de maio, em São Paulo. Das 96 iniciativas inscritas por órgãos da 

administração pública, empresas e entidades da sociedade civil, 24 projetos foram 

considerados inovadores pelo Instituto Smart City Business America. 

Além do prefeito Aguilar Junior e do diretor de Estatística e Informação, Marcelo 

Gomes, prefeitos, secretários municipais, representantes do Governo Federal, 

empresários, diretores executivos e especialistas vão mostrar diversas soluções 

inteligentes de tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) para aprimorar os 

serviços públicos de acordo com necessidades identificadas em cada município, 

impactando em setores como arrecadação, comunicação, social, segurança 

pública, economia, empreendedorismo, turismo, visibilidade, mobilidade e saúde. 

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e 

Litoral Paulista são gratuitas para servidores públicos e devem ser feitas pelo 

link: https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-

do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849.  O Teatro Mario Covas está 

localizado na Avenida Goiás 187, no Indaiá. 

5G 

O encontro contará com a participação do gerente de Projetos da Secretaria de 

Telecomunicações (SETEL) do Ministério das Comunicações, Hélio Maurício 

Miranda da Fonseca. O técnico do Ministério das Comunicações trará orientações 

sobre como os municípios devem se preparar para a chegada da tecnologia 5G, 

com maior capacidade de transferência de dados, menor tempo de resposta 

(latência), conexões estáveis e cobertura mais abrangente. 

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista é 

uma realização da Rede Cidade Digital em parceria com a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação, com o 

patrocínio da Sonner, PerfilComp, 1Doc, OM30, Evolution, No Paper, Gove e Aprova 

Digital. 

Programação do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e 

Litoral Paulista 

Data: 23/06 

7h30 – Credenciamento 

8h30 – Abertura Oficial 

8h45 – “Legislação: como as prefeituras devem se preparar para a chegada do 

5g?”, com o gerente de projetos da Secretaria de Telecomunicações (SETEL) do 

Ministério das Comunicações, Hélio Maurício Miranda da Fonseca 

9h05 – “Processos Eletrônicos Como Você Nunca Viu, Mas Sempre Quis”, com o 

fundador da 1Doc, Jeferson Castilhos 

https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849
https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849


 

 
 

9h25 – “Tecnologia de Satélites Orbitais Aplicados no Monitoramento de 

Ocupações Irregulares e Controle dos Impactos Ambientais”, com o prefeito Aguilar 

Junior e o diretor de Estatística e Informação da Secretaria Municipal de 

Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, Marcelo Gomes 

9h45 – “Segurança do Endpoint (ponto de extremidade de comunicação) 

Dell/Mantenha-se livre de malware e ataques cibernéticos com os comerciais mais 

seguros do setor”, com o executivo de contas/perfil computacional, Vinicius Bastos 

Cabelleira 

10h05 – Vídeo: “Cemitérios públicos lotados? Conheça a solução que a Evolution 

implantou em diversos cemitérios públicos”, com p diretor comercial da Evolution 

Tecnologia Funerária, Otávio Martins Soares 

10h07 – Café 

10h30 – “A Transformação Digital em Santos”, com o secretário de Planejamento e 

Inovação de Santos, Fábio Ferraz 

10h50 – “Digitalização e Modernização para Cidades Inteligentes”, com a diretora 

de negócios para cidades inteligentes da Sonner Sistemas, Larissa Tavares 

11h05 – “Cidades Inteligentes e a Melhora na Qualidade de Vida” 

11h25 – “Integração da administração e do município através da tecnologia”, com 

o gerente de marketing da Om30, Cesar Hebling 

11h45 – Almoço 

14h – “Cidades Inteligentes e a Melhora na Qualidade de Vida” 

14h20 – “Transformação digital descomplicada e o impacto na vida de cidadãos e 

servidores”, com o especialista em transformação digital de prefeituras no Aprova 

Digital, Jordan Tonello 

14h30 – “SJC: A primeira cidade inteligente brasileira com certificação ISO 

(International Organization for Standardization/ Organização Internacional para 

Padronização)” 

14h50 – “Governo Digital: criando novas experiências na relação entre o poder 

público e a sociedade”, com o diretor executivo da Ágape Assessoria e Consultoria 

Ltda, Marcos Pontes Aquino 

15h – “Inteligência aplicada a dados para aumentar a arrecadação e estreitar a 

relação governo-cidadão”, com o diretor de relacionamento e expansão da Gove, 

Breno Coelho; 

15h10 – “A criação do Hub (espaço de conexão) de inovação tecnológica de 

Taubaté e os benefícios para o desenvolvimento municipal”, com o prefeito de 

Taubaté, José Antonio Saud Junior 



 

 
 

15h30 – “Inovações e soluções de mercado para gestão pública” 

15h50 – Vídeo: “Cemitérios públicos lotados? Conheça a solução que a Evolution 

implantou em diversos cemitérios públicos”, com o diretor comercial da Evolution 

Tecnologia Funerária, Otávio Martins Soares 

15h55 – Café de encerramento 

*Programação sujeita à alteração 

Local: Teatro Mário Covas 

Endereço: Avenida Goiás 187 – Indaiá 

Inscrições abertas e gratuitas para servidores 

públicos: https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-

inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849
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Cultura oceânica nas escolas é tema de seminários na Marina Week 

2022 

 

A edição deste ano da Marina Week aconteceu de 1 a 5 de junho, no Memorial da 

América Latina, em São Paulo. O evento reuniu um variado público para debater 

questões cruciais para o futuro do oceano, com foco na sustentabilidade e na 

cultura oceânica. Um dos temas debatidos no evento foi a importância da cultura 

oceânica nas escolas. O objetivo foi destacar a relevância que o mar tem na vida 

das pessoas, seja sob o viés da preservação ambiental, potenciais econômicos e 

geração de emprego ou da educação da sociedade sobre a influência que ela tem 

sobre o oceano de forma global. 

O evento realizado pela Scientific American Brasil e a Cátedra Unesco para 

Sustentabilidade do Oceano, vinculada aos institutos Oceanográfico e de Estudos 

Avançados da Universidade de São Paulo (USP). 

“Nossa pretensão é reunir o máximo possível de pessoas, entidades, instituições, 

de ong’s com iniciativas ligadas aos oceanos, mas que não tem um fórum como 

esse. Na verdade, o Brasil é o país extremamente rico em iniciativas de defesas de 

oceanos, mas é tudo muito pulverizado. A gente quer fazer uma coisa que 

anualmente essas entidades se reúnam e mostrem para a sociedade o trabalho 

que elas fazem. E quando se fala em mostrar para sociedade, nada mais 

importante do que mostrar para as crianças, que são as principais prejudicadas 

pelo descaso com que a minha geração, as nossas gerações mais antigas trataram 

a questão do oceano. Nós temos uma dívida com as nossas crianças e é 

importante que elas percebam a importância dessa questão do oceano. Um dos 



 

 
 

objetivos da década do oceano é criar uma geração azul, uma geração de jovens e 

adolescentes engajados na questão dos oceanos. Isso é uma coisa que a gente 

procura facilitar aqui”, explicou Alfredo Nastari, idealizador do evento e publisher da 

Scientific American Brasil. 

Segundo divulgado pelos organizadores, a 3a edição da Marina Week foi pensada 

em linha com os objetivos definidos na Assembleia Geral das Nações Unidas, que 

nomeou o período de 2021 a 2030 como a Década das Nações Unidas da Ciência 

Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, reforçando a importância da gestão 

consciente e sustentável do oceano. Lembrando que 71% do planeta Terra é 

coberto por água, estima-se, segundo a própria ONU, que cerca de 3 bilhões de 

pessoas dependam da biodiversidade costeira e marinha para suas necessidades 

básicas. 

Para Alexander Turra, professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade 

de São Paulo e coordenador da Cátedra UNESCO para Sustentabilidade do Oceano, 

“no mundo inteiro tem um movimento que destaca a importância do oceano, só 

que essa importância não é conhecida pelas pessoas, e quando isso não é 

conhecido pelas pessoas”. 

“Todos nós somos parceiros do oceano, mas as vezes a gente sem pensar acaba 

alimentando processos ou situações que acabam degradando o oceano. Isso 

considerando o que a gente consome, as condições onde a gente vive. Nós 

estamos falando de esgoto, do lixo, das indústrias. Então, na verdade a gente está 

discutindo a cultura oceânica para que os cidadãos passem a ter na sua base de 

conhecimento elementos do oceano para poderem serem agentes da 

sustentabilidade, ou seja, transformando o futuro do oceano para um oceano 

sustentável”, explicou o professor. 

Turra finalizou falando sobre a importância dessa temática para as crianças. “As 

crianças são facilitadores dessa agenda, dessa temática para sociedade. Por meio 

das experiências didáticas nas escolas ou fora das escolas, ela te a possibilidade 

de transbordar isso para as famílias, para os bairros onde elas moram e com isso 

serem esses agentes de transformação. Mas mais que isso, as crianças são os 

adultos do futuro, ou seja, elas querendo ou não, elas têm que contribuir para que 

esse futuro seja um futuro bom pra elas, para os filhos delas, para os netos delas e 

para as próximas gerações. Então, elas são corresponsáveis e isso tem que entrar 

dentro delas, para que elas se entendam como parte do problema e parte da 

solução”. 

MAPEC fala sobre Rancho Escola e Turismo de base comunitária na Marina Week 

2022 – A Semana do Mar em São Paulo 

Compondo o Seminário Cultura Oceânica nas Escolas, que aconteceu no dia 1 de 

junho, os representantes da Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da 



 

 
 

Cocanha (MAPEC), José Donizete Oliveira e Eduardo Gigliotti, apresentaram o 

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

oceânica na sociedade, em especial entre crianças e adolescentes, por meio da 

educação ambiental. 

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

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

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

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

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

secretarias de Turismo e de Educação. 

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

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

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

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

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

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

do ABC (UFABC). 

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

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

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

(@fazendamarinhadacocanha). 
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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 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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Caraguatatuba começa testagem em massa para Covid nesta quarta; 

veja os locais 

Para realizar o teste é necessário levar um documento com foto 

 

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

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

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. 

A população pode fazer o teste nos seguintes pontos: 

 Praça do Caiçara, das 9h às 22h; 

 Nas três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs Centro, Norte e Sul), 24 

horas; 

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

8h às 16h. 

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

alguns minutos, no próprio local. 



 

 
 

Clipping de Notícias: 08/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Diário Caiçara 

 

Caraguatatuba celebra Santo Antônio, padroeiro da cidade, na 

próxima segunda (13). 

 

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. 
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Pais de alunos impedem homem de invadir escola em Caraguatatuba. 

 

Um homem foi detido na tarde de terça-feira (7/6), ao tentar invadir uma escola 

municipal em Caraguatatuba. Pais de alunos impediram a invasão, imobilizando o 

homem até a chegada da Polícia Militar. Segundo informações, o homem estava 

desarmado e aparentemente “bastante alterado”. 

O incidente ocorreu por volta das 15 horas, na rua 1º de Maio, no bairro Porto 

Novo, região sul de Caraguatatuba, onde ficam duas escolas do município: 

Professora Maria Aparecida Ujio e CEI EMEI Thereza Yanesse Schimidt Cardoso. 

Segundo informações da coordenação da escola Professora Maria Aparecida Ujio, 

onde estudam 600 alunos, um homem bastante alterado, teria tentado pular o 

muro da escola vizinha, a EMEI Thereza Yanesse Schimidt Cardoso, mas foi contido 

pelos pais de alunos. 

Os pais aguardavam os filhos saírem da aula de reforço e ao perceberem o homem 

bastante alterado, tentando pular o muro da escola, o imobilizaram. As escolas 

acionaram a Polícia Militar. 

O homem, imobilizado pelos pais de alunos, permaneceu no chão, em frente ao 

portão da escola, até a chegada da polícia militar. O SAMU, também foi acionado, 

pois o homem rendido pelos pais de alunos estava bastante alterado e machucado. 

A coordenação da escola informou que o portão de acesso estava fechado e que os 

alunos estavam dentro das salas de aula quando o incidente ocorreu. A 

coordenação disse ainda, que os portões de acesso ao interior da escola fica 

permanentemente trancado, sendo aberto apenas no horário de saída dos alunos. 
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TJ mantém prisão preventiva de homem que atropelou duas mulheres 

em Caraguá 

Crime ocorreu no dia 26 de fevereiro na Avenida Maria de Lourdes da Silva 

 

Justiça mantém a prisão preventiva do veterinário que atropelou duas mulheres 

após uma discussão em um bar em Caraguatatuba, em fevereiro. 

O acusado, de 43 anos, foi preso em flagrante suspeito de atropelar e ferir duas 

mulheres que estavam em um bar, por volta das 23h30 em 26 de fevereiro na 

Avenida Maria de Lourdes da Silva, no bairro Balneário Copacabana. 

O homem fugiu do local, mas foi preso em sua residência. De acordo com exame 

clínico de embriaguez, ele estava sob efeito de álcool.  

Testemunhas relataram à Polícia Militar que o homem, após brigar e ser retirado do 

bar, teria atirado seu veículo contra o local e ferido duas mulheres, de 25 e 26 

anos. O que motivou a briga não foi divulgado. 

 

 

 

 

 

 

https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/homem-atropelar-duas-mulheres-apos-discussao-em-bar-em-caraguatatuba-16481218
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/homem-atropelar-duas-mulheres-apos-discussao-em-bar-em-caraguatatuba-16481218
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/video-mostra-destruicao-em-bar-apos-carro-atropelar-mulheres-em-caraguatatuba-16481286
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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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Cine Clube retoma sessões gratuitas aos fins de semana na Videoteca 

Lúcio Braun 

 

O Cine Clube da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba 

retoma atividades neste fim de semana (11 e 12) após dois anos sem exibições por 

conta da pandemia. As sessões são gratuitas e ocorrem aos sábados e domingos, 

na Videoteca Lúcio Braun. 

A novidade deste ano é que além das sessões às 20h, serão realizadas também 

sessões kids aos fins de semana, com conteúdo infantil para toda a família, como 

animações clássicas e atuais, sempre às 16h. Durante as exibições será distribuído 

pipoca grátis para todos que comparecerem. 

Neste sábado (11), a primeira sessão, às 16h, trará a animação ‘Toy Story: edição 

especial’, que apresenta um mundo onde os brinquedos têm vida e fingem ser 

inanimados quando os humanos estão por perto, com o enredo centrando-se na 

relação entre Woody, um velho boneco caubói a corda, e Buzz Lightyear, um 

moderno brinquedo de temática espacial. 

A obra mostra como ambos evoluem de rivais competindo pela afeição de seu dono 

Andy para amigos que se unem pelo bem comum, enquanto a família do garoto 

prepara-se para se mudar para uma nova casa. 



 

 
 

Já sessão das 20h trará a exibição de ‘O senhor dos anéis: a sociedade do anel’, 

que conta a história de uma terra fantástica e única, onde um hobbit recebe de 

presente de seu tio um anel mágico e maligno que precisa ser destruído antes que 

caia nas mãos do mal. Para isso, o hobbit Frodo tem um caminho árduo pela frente, 

onde encontrará perigo, medo e seres bizarros. Ao seu lado para o cumprimento 

desta jornada, ele aos poucos pode contar com outros hobbits, um elfo, um anão, 

dois humanos e um mago, totalizando nove seres que formam a Sociedade do 

Anel. 

No domingo (12), às 16h, será exibida a animação ‘Up: altas aventuras’. Nesta 

aventura, um vendedor de balões de 78 anos, Carl Fredricksen, está prestes a 

perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. Após um 

incidente, Carl é considerado uma ameaça pública e é forçado a ser internado. 

Para evitar que isto aconteça, ele põe balões em sua casa, fazendo com que ela 

levante voo. Carl tem como objetivo viajar para uma floresta na América do Sul, 

onde ele e Ellie sempre desejaram morar, mas descobre que um problema 

embarcou junto: Russell, um menino de oito anos. 

Encerrando a programação do fim de semana, às 20h, será exibido o drama ‘Brilho 

Eterno de uma Mente sem Lembranças’. Nesta obra, Joel e Clementine tentaram 

durante anos fazer o relacionamento dar certo. Desiludida, ela decide literalmente 

apagar ele das lembranças utilizando uma técnica experimental. Sabendo disso, 

Joe se prontifica a fazer o mesmo, mas acaba desistindo ao entender que mesmo 

as memórias ruins são essenciais. 

História 

O Cine Vídeo, atualmente conhecido como Cine Clube, é um programa iniciado em 

meados de 1997 na videoteca existente nas Oficinas Culturais do Centro da 

cidade. Em 2002, as projeções passaram a ocorrer na Videoteca Lúcio Braun, parte 

do Polo Cultural Professora Adaly Coelho Passos, também chamado MACC – Museu 

de Arte e Cultura de Caraguatatuba. 

Confira a lista de filmes deste mês 

Sábados e domingos – às 16h e às 20h – Entrada Gratuita 

Dia 11 – às 16h – Toy story: edição especial Animação | L 

Dia 11 – às 20h – O senhor dos anéis: a sociedade do anel | 14 

Dia 12 – às 16h – Up altas aventuras | L 

Dia 12 – às 20h – Brilho eterno de uma mente sem lembranças | 14 

Dia 18 – às 16h – Scooby Doo e a Caçada Virtual | L 

Dia 18 – às 20h – O labirinto do fauno Drama |16 

Dia 19 – às 16h – Bob Esponja: um herói fora d’água | L 



 

 
 

Dia 19 – às 20h – Nosso Lar | 10 

Dia 25 – às 16h – Madagascar 2 | L 

Dia 25 – às 20h – Jumanji: bem-vindo a selva | 12 

Dia 26 – às 16h – Aladdin | 10 

Dia 26 – às 20h – Dança com Lobos | 14 

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

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Bailarinos de Caraguatatuba são destaque no Festival ‘Caraguá em 

Danças’ e recebem mais de 30 premiações 

 

Os bailarinos de Caraguatatuba foram destaque na 5ª edição do Festival ‘Caraguá 

em Danças’, que recebeu grupos e companhias de várias cidades e Estados em 

uma mostra competitiva, onde os participantes foram avaliados por um júri de peso 

com especificações em várias áreas da dança. 

Ao todo, Caraguatatuba recebeu 33 premiações, que variam entre apresentações 

solo e em grupo, além dos prêmios especiais, nas categorias: Academia Caraguá 

em Danças 2022 para a Escola Municipal de Bailado; Melhor Coreógrafo para 

Junior Silva, da Escola de Bailados, pela coreografia ‘akaito’; Prêmio Especial do 

Júri para Cia Geração Futuro, pela performance de ‘contrate’; Melhor Intérprete 

para Junior Pain, da Escola Bailados, fora as bolsas de estudo para a Cia Estável 

Promodança para os bailarinos Ercik Benjamin, Lucas Garcia e Guilherme 

Venancio, todos alunos da Escola Municipal de Bailados de Caraguatatuba. 

Para a diretora da Escola de Bailados, Cristina Neves, “esta é uma ótima 

oportunidade de intercâmbio entre artistas e professores, onde o trabalho realizado 

pelo município na área da dança é avaliado em sua qualidade técnica e artística, 

desta forma, cada vez mais Caraguatatuba se torna referência em dança no Litoral 

Norte paulista. Em julho, receberemos o Festival Internacional ‘Dançar a Vida’, o 

que nos motiva ainda mais pelas oportunidades que este renomado festival 

oferece, como premiação em dinheiro, bolsas de estudo e vivências em 

companhias de dança”. 

Na avaliação da presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos estar mais felizes com este 

quadro de premiações. Isso evidencia a qualidade dos trabalhos desenvolvidos em 

nosso município e o talento de nossos profissionais. Gratidão à Cristina, nossa 



 

 
 

diretora da Escola de Bailados, Corpo de Baile e coordenadora de Dança da 

Fundação e a todos os grupos, alunos e intérpretes criadores que participaram do 

Festival”. 

A 5ª edição do ‘Festival Caraguá em Danças’ recebeu cerca de 12 escolas de várias 

cidades e Estados, e mais de 200 bailarinos, que competiram também para 

garantir a participação no ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba 2022’, que será 

realizado de 7 a 17 de julho, e contará com R$ 20 mil em premiações, Bolsas de 

Estudo e Contratos. 

Confira o quadro de premiações do Festival 

1º LUGAR 

Variação Repertório Junior B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Princesa Florine – Junior Silva 

Mayara Rivello 

Variação Repertório Sênior A feminina 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

1 variação Trois das Odaliscas – Junior Silva 

Sophia de Paula Alves 

Variação Repertório Sênior B Masculino 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO DE CARAGUATATUBA 

La Syphide –  Junior Silva 

Alex Feliciano 

Solo Clássico Infantil B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Pequeno soldado – José Amaral 

Erick Benjamin 

Solo Contemporâneo Sênior A 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Fragmentado –  Junior Silva 

Sophia de Paula Alves 

Solo Contemporâneo Sênior B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 



 

 
 

Síndrome – Junior Silva 

Junior Pain 

Solo de dança de Rua Sênior B 

CIA GERAÇÃO FUTURO 

E se a abolição da escravatura existisse? – Matheus Silva 

Matheus Gabriel Brito 

Pas de deux Adulto 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Coppelia – Junior Silva 

Maira Naara da Silva e Jose Carlos Amaral 

Duo Clássico Junior 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Marinheiros –  Jose Amaral 

Guilherme Venâncio e Lucas Garcia 

Duo Contemporâneo Junior 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Espelho de mim mesmo –  Junior Silva 

Heloa Jerônimo e Franciele Peixinho 

Duo Danças Urbanas Sênior 

CIA GERAÇÃO FUTURO 

Mais forte do que a morte –  Matheus Silva e Leticia Laiane 

Matheus Gabriel e Leticia Laiane 

Trio Danças Urbanas Junior 

OFICINAS CULTURAIS FUNDACC – CASA BEIJA FLOR SEMEANDO ADOLESCER 

Party urban –  Fhelix Vieira 

Rua da Silva –  Polliana Vitoria e Nicola Eike 

Conjunto Clássico Livre Júnior II 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO DE CARAGUATATUBA 

Petits fleuristes – Junior Silva 

Conjunto Contemporâneo Amador I 



 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO DE CARAGUATATUBA 

Akaito –  Junior Silva 

Conjunto Neoclássico Amador II 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO DE CARAGUATATUBA 

Vícios e venenos – Junior Silva 

Conjunto Danças Urbanas Amador II 

CIA GERAÇÃO FUTURO 

Contraste – Thiago 

2º LUGAR 

Variações Repertório Sênior B Masculino 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Harlequinade – Junior Silva e José Amaral 

Lucas Garcia 

Variação Repertório Sênior A feminina 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Paquita – Junior Silva 

Laura Cieslinski Cella 

Variação Repertório Sênior B Masculino 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Esmeralda – Junior Silva 

Jose Carlos Everton do Amaral 

Solo Neoclássico Junior B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Rubi – Jose Amaral 

Mayara Ribello 

Solo neoclássico Sênior B 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Inblance – Jose Amaral 

Alex Feliciano 

Grand Pas de deux amador 



 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Chamas de Paris – Junior Silva 

Sophia de Paula e   Alex Feliciano 

Duo Contemporâneo Amador 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Muitos de mim –  Junior Silva 

Laura Cella e Geovanna Santiago 

Duo Danças Urbanas Sênior 

OFICINAS CULTURAIS FUNDACC 

Reencontro –  Paloma Morimoto 

Paloma Louise Morimoto e Larissa Baraúna Carvalho 

Conjunto clássico de Repertório Amador I 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Valsa das horas –  Junior Silva 

3º LUGAR 

Conjunto clássico de Repertório Amador II 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADOS DE CARAGUATATUBA 

Diana e Acteon –  Junior Silva e Jose Amaral 

Prêmios especiais 

Prêmio Academia Caraguá em Danças 2022 – cidade sede 

Escola Municipal de Bailados de Caraguatatuba 

Prêmio de melhor coreógrafo: 

Junior silva – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba: “akaito” 

Prêmio especial do júri: 

Cia geração futuro – Caraguatatuba: “contrate” 

Prêmio de melhor intérprete: 

Junior Pain – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba 

Bolsas Cia Estável Promodança 

Ercik Benjamin – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba 

Lucas Garcia – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba 



 

 
 

Guilherme Venancio – Escola M. de Bailados de Caraguatatuba 
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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 
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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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Cine Clube retoma sessões gratuitas aos fins de semana na Videoteca 

Lúcio Braun 

 

O Cine Clube da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba 

retoma atividades neste fim de semana (11 e 12) após dois anos sem exibições por 

conta da pandemia. As sessões são gratuitas e ocorrem aos sábados e domingos, 

na Videoteca Lúcio Braun. 

A novidade deste ano é que além das sessões às 20h, serão realizadas também 

sessões kids aos fins de semana, com conteúdo infantil para toda a família, como 

animações clássicas e atuais, sempre às 16h. Durante as exibições será distribuído 

pipoca grátis para todos que comparecerem. 

Neste sábado (11), a primeira sessão, às 16h, trará a animação ‘Toy Story: edição 

especial’, que apresenta um mundo onde os brinquedos têm vida e fingem ser 

inanimados quando os humanos estão por perto, com o enredo centrando-se na 

relação entre Woody, um velho boneco caubói a corda, e Buzz Lightyear, um 

moderno brinquedo de temática espacial. 

A obra mostra como ambos evoluem de rivais competindo pela afeição de seu dono 

Andy para amigos que se unem pelo bem comum, enquanto a família do garoto 

prepara-se para se mudar para uma nova casa. 



 

 
 

Já sessão das 20h trará a exibição de ‘O senhor dos anéis: a sociedade do anel’, 

que conta a história de uma terra fantástica e única, onde um hobbit recebe de 

presente de seu tio um anel mágico e maligno que precisa ser destruído antes que 

caia nas mãos do mal. Para isso, o hobbit Frodo tem um caminho árduo pela frente, 

onde encontrará perigo, medo e seres bizarros. Ao seu lado para o cumprimento 

desta jornada, ele aos poucos pode contar com outros hobbits, um elfo, um anão, 

dois humanos e um mago, totalizando nove seres que formam a Sociedade do 

Anel. 

No domingo (12), às 16h, será exibida a animação ‘Up: altas aventuras’. Nesta 

aventura, um vendedor de balões de 78 anos, Carl Fredricksen, está prestes a 

perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. Após um 

incidente, Carl é considerado uma ameaça pública e é forçado a ser internado. 

Para evitar que isto aconteça, ele põe balões em sua casa, fazendo com que ela 

levante voo. Carl tem como objetivo viajar para uma floresta na América do Sul, 

onde ele e Ellie sempre desejaram morar, mas descobre que um problema 

embarcou junto: Russell, um menino de oito anos. 

Encerrando a programação do fim de semana, às 20h, será exibido o drama ‘Brilho 

Eterno de uma Mente sem Lembranças’. Nesta obra, Joel e Clementine tentaram 

durante anos fazer o relacionamento dar certo. Desiludida, ela decide literalmente 

apagar ele das lembranças utilizando uma técnica experimental. Sabendo disso, 

Joe se prontifica a fazer o mesmo, mas acaba desistindo ao entender que mesmo 

as memórias ruins são essenciais. 

História 

O Cine Vídeo, atualmente conhecido como Cine Clube, é um programa iniciado em 

meados de 1997 na videoteca existente nas Oficinas Culturais do Centro da 

cidade. Em 2002, as projeções passaram a ocorrer na Videoteca Lúcio Braun, parte 

do Polo Cultural Professora Adaly Coelho Passos, também chamado MACC – Museu 

de Arte e Cultura de Caraguatatuba. 

Confira a lista de filmes deste mês 

Sábados e domingos – às 16h e às 20h – Entrada Gratuita 

Dia 11 – às 16h – Toy story: edição especial Animação | L 

Dia 11 – às 20h – O senhor dos anéis: a sociedade do anel | 14 

Dia 12 – às 16h – Up altas aventuras | L 

Dia 12 – às 20h – Brilho eterno de uma mente sem lembranças | 14 

Dia 18 – às 16h – Scooby Doo e a Caçada Virtual | L 

Dia 18 – às 20h – O labirinto do fauno Drama |16 

Dia 19 – às 16h – Bob Esponja: um herói fora d’água | L 



 

 
 

Dia 19 – às 20h – Nosso Lar | 10 

Dia 25 – às 16h – Madagascar 2 | L 

Dia 25 – às 20h – Jumanji: bem-vindo a selva | 12 

Dia 26 – às 16h – Aladdin | 10 

Dia 26 – às 20h – Dança com Lobos | 14 

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

Mais informações: (12) 3897-5660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 08/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Notícias da Praia 

 

Pais de alunos impedem homem de invadir escola em Caraguatatuba 

 

Um homem foi detido na tarde ontem, terça-feira (7) ao tentar invadir uma escola 

municipal em Caraguatatuba. Pais de alunos impediram a invasão, imobilizando o 

homem até a chegada da Polícia Militar. Segundo informações, o homem estava 

desarmado e aparentemente “bastante alterado”. 

O incidente ocorreu por volta das 15 horas de ontem, terça-feira(7), na rua 1º de 

Maio, no bairro do Porto Novo, região sul de Caraguatatuba, onde ficam duas 

escolas do município, a Professora Maria Aparecida Ujio e a CEI EMEI Thereza 

Yanesse Schimidt Cardoso. 

Segundo informações da coordenação da escola Professora Maria Aparecida Ujio, 

onde estudam 600 alunos, um homem bastante alterado, teria tentado pular o 

muro da escola vizinha, a EMEI Thereza Yanesse Schimidt Cardoso, mas foi contido 

pelos pais de alunos. 

Os pais aguardavam os filhos saírem da aula de reforço e ao perceberem o homem 

bastante alterado, tentando pular o muro da escola, o imobilizaram. As escolas 

acionaram a Polícia Militar. 

O homem, imobilizado pelos pais de alunos, permaneceu no chão, em frente ao 

portão da escola, até a chegada da polícia militar.  O SAMU, também foi acionado, 

pois o homem rendido pelos pais de alunos estava bastante alterado e machucado. 



 

 
 

A coordenação da escola informou que o portão de acesso estava fechado e que os 

alunos estavam dentro das salas de aula quando o incidente ocorreu. A 

coordenação informou que os portões de acesso ao interior da escola fica 

permanentemente trancado, sendo aberto apenas quando do horário de saída dos 

alunos. 
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Tribunal decreta a prisão de turista que atropelou três pessoas em 

frente a um bar de Caraguatatuba 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) rejeitou um habeas corpus e manteve a 

prisão preventiva de um turista, A.L.P., veterinário da cidade de Sorocaba, que em 

fevereiro deste ano atropelou três pessoas ao avançar com a sua camionete sobre 

a área de alimentação do Espeticho Bar, no bairro do Capricórnio, região norte de 

Caraguatatuba. O homem encontra-se foragido. 

A decisão do TJ saiu ontem, terça-feira (7), assinada pelo desembargador relator 

Alberto Anderson Filho, que manteve a prisão temporária determinada em primeira 

instância em maio pelo juiz Júlio da Silva Branchini, da Vara Criminal de 

Caraguatatuba. A prisão do turista foi solicitada pelo promotor Renato Queiroz de 

Lima, que denunciou o motorista por tre  s tentativas de homici  dios qualificadas. 

Crime  

O acidente ocorreu por volta das 23 horas de sábado, 26 de fevereiro, em frente ao 

Espeticho Bar, que fica às margens da rodovia Rio-Santos, na praia do Capricórnio. 

A área externa do estabelecimento estava lotada quando o veiculo invadiu o local. 



 

 
 

O homem que dirigia uma camionete Triton, de cor branca, supostamente 

embriagado, invadiu a calçada arrastando mesas e cadeiras. A mulher foi arrastada 

pelo veículo, sofrendo várias escoriações pelo corpo. 

O motorista fugiu após a invasão, sem prestar socorro à vítima. Ele estaria em alta 

velocidade, segundo testemunhas do acidente. A mulher foi socorrida pelo Samu e 

encaminhada até a Santa Casa da cidade. 

Após ser alertada do ocorrido por populares, a Polícia Militar localizou o infrator que 

foi detido em flagrante e encaminhado até a delegacia de polícia. 

Segundo a polícia, o homem, um turista de Sorocaba(SP), estava no local já com 

sinais de embriaguez quando começou uma discussão com um grupo. Durante a 

confusão, o homem saiu do restaurante e voltou instantes depois com o carro, 

avançando sobre os clientes. 

O homem foi detido pela PM. Na delegacia, ele negou ter atropelado as vítimas e 

disse que elas entraram em sua frente para impedi-lo de sair e disse que não havia 

ingerido bebida alcoólica. No entanto, ele foi submetido a teste clínico que comprou 

a ingestão de álcool e uso de entorpecentes e foi preso em flagrante. Ele pagou 

fiança de R$ 24 mil para responder em liberdade. Agora, com a decretação da 

prisão preventiva, encontra-se foragido. 
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Caraguatatuba abre Campeonato Brasileiro de Jet Ski em julho 

 

A cidade de Caraguatatuba abrirá as disputas do 33° Campeonato Brasileiro de Jet 

Ski – BJSA 2022, reunindo os principais pilotos brasileiros e convidados 

internacionais na primeira etapa da competição, marcada para ocorrer entre os 

dias 1 e 3 de julho, na Praia do Centro. 

O evento, que tem apoio da Prefeitura, é realizado pela Associação Brasileira de Jet 

Ski (BJSA), sendo reconhecido como o mais tradicional da modalidade no país. 

Além do título nacional, também estarão em jogo vagas para o Mundial. 

Serão ao menos dez categorias em disputa no Brasileiro de Jet Ski, que terá sua 

programação iniciada às 10h nos três dias. Para esta primeira etapa, a estrutura 

contará com arquibancadas, área de alimentação, secretaria e boxes. 

Para o presidente da BJSA, Fernando Couto Bonilha, essa edição será especial. “A 

associação está trabalhando intensamente para fazer uma abertura marcante. 

Todos estão motivados, principalmente, porque nos dois últimos anos não tivemos 

competições, em razão da pandemia, e agora estamos retomando com força total”, 

destacou. 

O campeonato tem ainda a supervisão da International Jet Sports Boating 

Association (IJSBA) e o apoio da Confederación Sudamericana de Motonáutica 

(COSUD). As provas ocorrerão em outras duas etapas, nas cidades de Rifaina (SP) e 

Paraty (RJ), nos meses de agosto e setembro, respectivamente. Mais informações 

podem ser obtidas no site www.brasileirodejetski.com.br. 

Serviço 

1ª Etapa do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022 

Data: de 1º a 3 de julho (sexta a domingo) 

Horário: a partir das 10h 

http://www.brasileirodejetski.com.br/


 

 
 

Local: Praia do Centro – Caraguatatuba 
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1O  Jornal  do  Litoral  Norte



3O  Jornal  do  Litoral  Norte

O prefeito Aguilar Junior participou 
na último segunda-feira (06) do evento 
‘Governo na Área’, realizado pelo Go-
verno 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, sinaliza-
ção horizontal e vertical, rampas de 
acessibilidade, faixas de pedestres, 
lombofaixas e lombadas, entre outros 
investimentos que o município achar 
necessário.

Além disso, também foram en-
tregues duas viaturas para atuar nas 
ocorrências da Defesa Civil; um mi-
nibus para atender as demandas da 
Secretaria de Saúde e uma máquina 
motoniveladora para as ações da Se-
cretaria de Serviços Públicos.

Aguilar Junior recebe maquinário e verba do 
Estado, em evento em São José dos Campos

Essa máquina será utilizada para o 
nivelamento mecânico nas vias sem 
pavimentação de Caraguatatuba. Seu 
grande diferencial é o motor Cum-
mins Tier III, que desenvolve maior 
potência, torque e força de tração. 
Proporciona maior durabilidade, alta 
eficiência e confiabilidade em qualquer 
tipo de trabalho.

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 par-
ticipantes e localizar oportunidades de 
recolocação no mercado de trabalho.

Durante o evento também foram 
protocolados diversos ofícios aos se-
cretários 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 Gar-
cia, por toda dedicação ao município 

de Caraguatatuba. “Estou muito feliz 
em receber esses veículos para cidade 
e com esta descentralização do aten-
dimento. 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 en-
tregas em todas as regiões do estado, 
fundamentais para o fortalecimento 
dos municípios paulistas em áreas 
estratégicas como educação, saúde, 
segurança e desenvolvimento socioe-
conômico, 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 que-
remos mais. O Vale do Paraíba será o 
polo de inovação e que assim continue 
no futuro”.

A Prefeitura de Caraguatatuba 
recebeu novos veículos para atender 
as demandas da saúde do município, 
através de emendas parlamentares do 
deputado federal Marco Bertaiolli. 
O investimento é de R$ 474.321,00. 

O prefeito Aguilar Junior parti-
cipou da entrega oficial, no último 
sábado (4), ao lado de Marco Ber-
taiolli, que destinou à cidade uma 
van e uma ambulância para atender 
pacientes acamados e acompanhan-
tes em consultas do município e de 
outras cidades.

Caraguatatuba recebe visita do deputado federal 
Marco Bertaiolli e entrega novos veículos para saúde

O deputado disse que a entrega das 
chaves representa um investimento 
para o município, que tanto se dedi-
ca na área na saúde. “É com muito 
orgulho que estou aqui hoje para 
reforçar esta brilhante administração 
ao serviço público”.  

O prefeito Aguilar Junior agradeceu 
a entrega e destacou que os veículos 
serão muito utilizados nas demandas 
de viagens em consultas aos hospitais 
de referência. “Quem ganha sempre é 
a população. Muito obrigado”.

Também participaram da entrega o 

presidente da Câmara, Tato Aguilar; 
a secretária adjunta de Saúde, Derci 

Andolfo e funcionários da secretaria 
de saúde.
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Os vereadores de Caraguatatuba 
aprovaram, por unanimidade, o proje-
to de lei nº 22 de 16 de maio de 2022, 
de autoria do vereador Jair Silva (PV), 
que institui a Semana do Fandango 
Caiçara no município. O projeto se-
gue para sanção ou veto do prefeito 
municipal.  

A proposta, segundo o vereador, é 

Aprovado projeto de Jair Silva que 
institui Semana do Fandango Caiçara

promover uma semana com o objeti-
vo de conservar as tradições, resgatar 
seus valores folclóricos, divulgar, 
disseminar, promover, preservar, ex-
pressar e ensinar as histórias alusivas 
ao Fandango em suas formas típicas e 
tradicionais vividas pelo povo caiçara. 

“O chamado Fandango Caiçara é 
uma manifestação cultural que envolve 

fabricação de instrumentos, danças e 
trocas de saberes populares, corridas 
de canoa, gastronomia, artesanatos, 
enfim, encontros de diferentes comuni-
dades que partilham esses saberes entre 
caiçaras e não caiçaras reconhecido 
pelo Iphan (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional)”, ex-
plicou o vereador Jair Silva.

O Fundo Social de Caraguatatuba 
iniciou a Campanha do Agasalho em 
parceria com as secretarias municipais 
e comércios conveniados com a As-
sociação Comercial e Empresarial de 
Caraguatatuba (ACE), Associação de 
Hotéis e Pousadas (AHP) e Associação 
de Quiosques de Caraguatatuba (AQC). 

Os itens de mais necessidade são 

Fundo Social de Caraguatatuba inicia Campanha do Agasalho
cobertores e roupas de cama, além de 
agasalhos e roupas de frio. Apenas 
neste ano, o Fundo Social atendeu 
394 famílias encaminhadas pelos 
Centros de Referência de Assistência 
Social (Cras), com doação de 336 
peças de roupas de cama e banho e 
106 cobertores. 

A presidente do Fundo Social, 

Samara Aguilar, ressalta a rede de 
solidariedade que sempre contribui e 
apoia as ações do espaço. “Temos uma 
população solidária que está sempre 
disposta a participar das nossas ações. 
Contamos com vocês para mais essa 
parceria e contribuição com aqueles que 
mais necessitam, principalmente nesta 
época de dias frios”, convida Samara. 
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A Prefeitura de Caraguatatuba finalizou o ciclo de 
audiências públicas sobre a nova concessão de servi-
ços de transporte coletivo de passageiros na última 
sexta sexta-feira (3), na Emef  Dr. Carlos de Almeida 
Rodrigues, no Indaiá. A Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Cidadão também promoveu 
audiências nos dias 1º e 2 de junho, na Emef Prof. Alaor 
Xavier Junqueira, no Travessão, e na Emef Profª Anto-
nia Antunes Arouca, no Massaguaçu, respectivamente, 
além da transmissão ao vivo no canal da Prefeitura de 
Caraguatatuba no YouTube. A Prefeitura abrirá uma 
licitação na modelagem maior valor de outorga a ser 
pago pela concessionária na assinatura do contrato para 
explorar o serviço por 15 anos. 

As audiências tiveram a participação do prefeito 
Aguilar Junior; do secretário de Mobilidade Urbana 
e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti; da diretora 
executiva da Memphis Engenharia e responsável pelo 
projeto da Rede Integrada de Transporte Público 

Audiências públicas para debater 
a licitação do transporte público 
são encerradas Coletivo Municipal de Caraguatatuba (RITCaraguá), 

Cristina Maria Afonso; além de vereadores, secretá-
rios municipais de diversas pastas, representantes de 
entidades de classe, líderes comunitários e moradores 
das regiões Sul, Central e Norte. 

A diretora executiva da Memphis Engenharia e 
engenheira civil, Cristina Maria Afonso, explicou 
o funcionamento da Rede Integrada de Transporte 
Público Coletivo Municipal de Caraguatatuba (RIT-
Caraguá), proposta para a nova concessão de 15 anos 
do serviço. “A Prefeitura de Caraguatatuba definiu 
um Plano de Transporte Coletivo para implantação 
de um amplo conjunto de mudanças, envolvendo 
aspectos operacionais, de infraestrutura, tecnológicos 
e de serviços associados. A viabilização deste projeto 
depende de ações públicas, por meio de investimentos  
diretos e ações privadas que decorrerão da concessão 
dos serviços aos particulares”, destacou. 

O novo certame ainda prevê o bilhete único dentro 
Sistema de Bilhetagem eletrônica (SBE), com a inte-
gração de até 2h entre as linhas, plano de renovação 
da frota (veículos com idade média não superior a 

cinco anos de uso) com a manutenção de 50% de 
ônibus 0km durante o prazo do contrato, controle 
e fiscalização em tempo real, novo layout da frota, 
Central de Controle Operacional (CCO), Sistema de 
Informação ao Usuário (SIU – em tempo real) e con-
forto, com wi-fi, acessibilidade e ar-condicionado, 
além de assegurar as gratuidades e descontos nas 
passagens previstos em legislação. 

A Prefeitura de Caraguatatuba ainda vai abrir 
um prazo de 15 dias para a população apresentar 
mais contribuições pelo canal Caraguatatuba 156 
(Disponível para Android e IOS ou acessado pelo 
site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/). O projeto 
base e o edital de licitação serão finalizados após 
esse período. 

https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial.
https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial.
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


10 EXPRESSÃO CAIÇARA

PM prende 
indivíduo que 
tentou matar 

outro a facada 
em lanchonete

Foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na noite 
de terça-feira (31/5), um indivíduo por tentativa de 
homicídio. Ele havia tentado matar outro homem a 
facada durante uma discussão em uma lanchonete 
no bairro Indaiá. 

Os policiais chegaram ao local e depararam com o 
indivíduo com uma faca na mão. Eles deram ordem 
para que o homem largasse a arma e o criminoso se 
rendeu. De acordo com a Polícia Militar, em contato 
com a vítima e testemunhas, elas informaram que 
houve uma discussão com o segurança (vítima) do 
comércio e em seguida o agressor pegou a faca e 
desferiu golpes contra a vítima, porém nenhum veio 
acertá-lo. Em consequência, foi dada voz de prisão 
em flagrante por tentativa de homicídio ao crimino-
so, encaminhado para a cadeia pública.

aproximadamente 2 metros de comprimento e uti-
lizando técnicas de manejo e contenção de animais 
silvestres, conseguiram capturar o animal sem causar 
ferimentos. A soltura foi realizada em local seguro 
longe de locais habitados. 

Condenado 
por roubo que 

estava foragido 
é capturado pela 
Força Tática em 

Caraguá
A Força Tática da Polícia Militar prendeu, na 

madrugada de domingo (5/6), em Caraguatatuba, 
um procurado da justiça que utilizava documento 
falso. Os policiais interceptaram o veículo na rua Alta 
Tensão. Um celular Iphone também foi apreendido. 

Na abordagem, o foragido apresentou uma CNH 
de seu irmão. Novamente indagado, já que a foto não 
era da mesma pessoa, informou um segundo nome 
até, por fim, falar o seu nome verdadeiro.

Ele foi algemado e levado para a delegacia, onde 
permaneceu à disposição da justiça. O homem é 
condenado pelo crime de roubo, devendo cumprir 
pena até 2029. 

Três procurados 
da justiça são 

presos pela PM 
em menos de 24h 

no Litoral Norte
Três procurados da justiça foram presos pela 

Polícia Militar no Litoral Norte, no último fim de 
semana. em menos de 24h. Dois em Caraguatatuba 
e um em Ubatuba.

O primeiro caso foi no sábado (04) por volta das 
21h no bairro Itagua, em Ubatuba. O criminoso 
estava procurado pelo crime de receptação. Já o 
segundo criminoso foi capturado em Caraguata-
tuba, no bairro Perequê-Mirim, no domingo. O 
capturado era procurado pela justiça pelo crime 
de roubo.

O último criminoso foi preso também no do-
mingo por volta das 9h40, no bairro do Tinga, 
em Caraguatatuba. Todos os criminosos foram 
encaminhados à cadeia pública, onde permanecem 
à disposição da justiça.

Homem é 
assassinado 

no bairro 
Jaraguazinho e 

suspeito é preso
Um homem de 23 anos foi encontrado morto com 

ferimento de arma de fogo em uma casa na quinta-
-feira (02), no bairro Jaraguazinho, em Caraguata-
tuba. Um suspeito foi preso no local acusado de dar 
cobertura para o autor dos disparos, que está foragido.

De acordo com boletim de ocorrência, uma equipe 
da Polícia Militar foi acionada via COPOM por volta 
18h, após moradores denunciarem que ouviram qua-
tro disparos de arma de fogo no bairro e um homem 
estaria ferido numa casa, na Rua Sebastião Moreira 
César. Com a chegada da equipe, os policiais depa-
raram com uma moto Honda CG-160 Start de cor 
vermelha com dois capacetes e um homem deixando 
uma travessa correndo.

Serpente é 
capturada e 

solta pela Polícia 
Ambiental

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi acio-
nada na tarde de quinta-feira (02) para comparecer no 
bairro Porto Novo, em Caraguatatuba, para captura 
de uma serpente que estava na praça. De acordo 
com informações, no local os policiais ambientais 
localizaram uma serpente da espécie Caninana de 
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O pré-candidato a Governador Felí-
cio Ramuth esteve em Caraguatatuba 
na terça-feira (07) para encontrar lide-
ranças da cidade e saber das principais 
necessidades da região. 

No período da manhã, Ramuth se 
encontrou com o Presidente da Câ-
mara Municipal, Tato Aguilar, colega 
de partido (PSD), que o recebeu em 
seu Gabinete. Vereadores e lideranças 
marcaram presença para cumprimen-
tar e oferecer apoio ao pré-candidato. 

Felicio Ramuth foi prefeito de São 
José dos Campos de 2017 a 2022. 
Ele deixou a prefeitura com 82% de 
aprovação, entre ótimo, bom e regu-
lar, sendo convidado a ser o primeiro 
candidato a Governador de São Paulo 
pelo PSD.

Concorrendo com nomes conhe-
cidos, como Fernando Haddad (PT), 
Márcio França (PSB), Rodrigo Garcia 

Único pré-candidato da região ao Governo do 
Estado, Felício Ramuth visita Caraguatatuba

(PSDB) e Tarcísio de Freitas (Repu-
blicanos), Ramuth ganha espaço no 
Litoral Norte por ser o único com 
história política no Vale do Paraíba. 
“Eu sou da região, conheço o Litoral, 
meu sogro tem casa aqui, frequento 
o Litoral, conheço os problemas e sei 
apontar as soluções. Fui prefeito, tenho 
experiência administrativa e experi-
ência política. Sou o único candidato 
independente. Não sou candidato do 
Lula, não sou do Bolsonaro. Sou uma 
opção real, com experiência de gestão 
e política”, disse.

Os problemas da Rodovia SP-55 
(Rio-Santos) foram mencionados pelo 
pré-candidato. Para ele, o serviço ofe-
recido pelo Estado é precário. Ele tem 
como objetivo fazer as melhorias e en-
tregar aos municípios para que possam 
administrar para melhorar os serviços 
de quem trafega na região. O porto de 

São Sebastião também foi mencionado 
por Ramuth, que defende que o Estado 
reassuma a gestão e ouça todos os ope-
radores envolvidos.

Outro ponto destacado pelo ex-
-prefeito de São José dos Campos foi 
a questão da ocupação desordenada. 
Ele conta com projeto, já implantado 
em sua gestão, com uma tecnologia 
que aponta ocupações em áreas irre-
gulares, áreas de proteção ambiental e 
desmatamentos. “A gente sabe que o 
Litoral sofre com isso; inclusive corren-
do risco, como houve em Caraguá, com 
desbarrancamento”, frisou Ramuth que 
deseja colaborar com as prefeituras na 
fiscalização.

Ramuth mostrou preocupação com a 
área de segurança pública e, no encon-
tro com as autoridades, pode falar um 
pouco de seus projetos. A valorização 
da polícia militar e polícia civil foi co-

locada em pauta pelo pré-candidato.
Na saúde, ele menciona a infraes-

trutura do Hospital Regional, proble-
mas com entregas de medicamentos 
e outras questões que promete sanar, 
caso assuma o cargo de Governador 
do Estado.


