
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta e Quinta-Feira, 29 e 30 de Junho de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Resultado do processo seletivo para Recenseadores do IBGE sairá nesta quinta 

(30) 

 

Caraguatatuba 

Combate à Dengue: Caraguá notifica 578 proprietários para limpeza de seus 

terrenos 

 

Caraguatatuba 

Serviços Públicos em Caraguá: Limpeza no Complexo Turístico e no Mirante do 

Camaroeiro 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Festa de São Pedro Pescador começa nesta sexta-feira em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Competição reúne 120 atletas de pesca esportiva em Caraguatatuba neste sábado 

e domingo 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Arena Cross reúne atletas de todo Brasil em Caraguatatuba  

 

Contra e Verso 

Caraguatatuba 

A Mulher tem espaço e carinho garantido na Câmara de Caraguá 

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Arena Cross reúne atletas de todo Brasil em Caraguatatuba 

 

Jornal Atos 

Caraguatatuba 

Conselho Tutelar de Caraguatatuba inicia mutirão contra evasão escolar  

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/resultado-do-processo-seletivo-para-recenseadores-do-ibge-saira-nesta-quinta-30/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/resultado-do-processo-seletivo-para-recenseadores-do-ibge-saira-nesta-quinta-30/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/combate-a-dengue-caragua-notifica-578-proprietarios-para-limpeza-de-seus-terrenos/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/combate-a-dengue-caragua-notifica-578-proprietarios-para-limpeza-de-seus-terrenos/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/limpeza-no-complexo-turistico-e-do-mirante-do-camaroeiro/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/limpeza-no-complexo-turistico-e-do-mirante-do-camaroeiro/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19976/festa-de-sao-pedro-pescador-comeca-nesta-sexta-feira-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/19978/competicao-reune-120-atletas-de-pesca-esportiva-em-caraguatatuba-neste-sabado-e-domingo
https://radarlitoral.com.br/noticias/19978/competicao-reune-120-atletas-de-pesca-esportiva-em-caraguatatuba-neste-sabado-e-domingo
https://novaimprensa.com/2022/06/arena-cross-caraguatatuba.html
https://contraeverso.com.br/a-mulher-tem-espaco-e-carinho-garantido-na-camara-de-caragua/
https://litoralnorte.ig.com.br/2022-06-29/arena-cross-reune-atletas-de-todo-brasil-em-caraguatatuba.html
https://jornalatos.net/ultimas-noticias/conselho-tutelar-de-caragua-inicia-mutirao-contra-evasao-escolar/


 

 
 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Em pouco mais de um mês, prefeitura notifica 578 proprietários para limpeza de 

terrenos em Caraguá 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Assistência jurídica para pessoas de baixa renda 

 

Caraguatatuba 

Festa de São Pedro Pescador começa sexta-feira 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 154 vagas de emprego até sexta-feira  

 

Caraguatatuba 

Campanha do Agasalho encerra na quinta, mas doações podem ser feitas o ano 

todo no Fundo Social  

 

Caraguatatuba 

Festa de São Pedro Pescador começa nesta sexta-feira em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Futsal Feminino de Caraguatatuba avança para semifinal da Copa Regional  

 

Caraguatatuba 

Agenda Cultural traz festival gastronômico, exposição fotográfica e cinema gratuito  

 

Caraguatatuba 

LFA 136 em Caraguatatuba promove desafio entre lutadores do Rio de Janeiro x 

São Paulo  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba finaliza limpeza no Mirante do Camaroeiro e Praça do 

Parcão  

 

Caraguatatuba 

Lei exige manutenção de segurança nos caixas eletrônicos de Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Lei exige manutenção de segurança nos caixas eletrônicos de Caraguatatuba  

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/em-pouco-mais-de-um-mes-prefeitura-notifica-578-proprietarios-para-limpeza-de-terrenos-em-caragua-1.390377
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/em-pouco-mais-de-um-mes-prefeitura-notifica-578-proprietarios-para-limpeza-de-terrenos-em-caragua-1.390377
https://www.caraguatv.com.br/2022/06/29/assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda/
https://www.caraguatv.com.br/2022/06/29/festa-de-sao-pedro-pescador-comeca-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/pat-de-caraguatatuba-tem-154-vagas-de-emprego-ate-sexta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/campanha-do-agasalho-encerra-na-quinta-mas-doacoes-podem-ser-feitas-o-ano-todo-no-fundo-social
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/campanha-do-agasalho-encerra-na-quinta-mas-doacoes-podem-ser-feitas-o-ano-todo-no-fundo-social
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/festa-de-sao-pedro-pescador-comeca-nesta-sexta-feira-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/futsal-feminino-de-caraguatatuba-avanca-para-semifinal-da-copa-regional
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/agenda-cultural-traz-festival-gastronomico-exposicao-fotografica-e-cinema-gratuito
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/lfa-136-em-caraguatatuba-promove-desafio-entre-lutadores-do-rio-de-janeiro-x-sao-paulo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/lfa-136-em-caraguatatuba-promove-desafio-entre-lutadores-do-rio-de-janeiro-x-sao-paulo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-finaliza-limpeza-no-mirante-do-camaroeiro-e-praca-do-parcao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-finaliza-limpeza-no-mirante-do-camaroeiro-e-praca-do-parcao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/lei-exige-manutencao-de-seguranca-nos-caixas-eletronicos-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/lei-exige-manutencao-de-seguranca-nos-caixas-eletronicos-de-caraguatatuba


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba faz nivelamento de bloquetes e colocação de sarjetas 

em avenida do bairro Sumaré  

 

Caraguatatuba 

Projeto da assistência jurídica para pessoas de baixa renda de Caraguatatuba é 

aprovado  

 

Caraguatatuba 

Competição reúne 120 atletas de pesca esportiva em Caraguatatuba neste sábado 

e domingo  

 

Caraguatatuba 

Professores de Caraguatatuba participam de capacitação sobre Tecnologia e 

Inovação  

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Meio Ambiente promove visita ao Viveiro Municipal e sítio de 

plantação de berinjela  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba disponibiliza vagas remanescentes para curso de 

aperfeiçoamento de editor de vídeo  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Festa de São Pedro Pescador começa nesta sexta-feira em Caraguatatuba 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

33º CAMPEONATO BRASILEIRO DE JET SKI 2022 REÚNE O MELHOR DA 

MODALIDADE EM CARAGUATATUBA 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 154 vagas de emprego até sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

LFA 136 em Caraguatatuba promove desafio entre lutadores do Rio de Janeiro x 

São Paulo 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba finaliza limpeza no Mirante do Camaroeiro e Praça do 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-faz-nivelamento-de-bloquetes-e-colocacao-de-sarjetas-em-avenida-do-bairro-sumare
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-faz-nivelamento-de-bloquetes-e-colocacao-de-sarjetas-em-avenida-do-bairro-sumare
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/projeto-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba-e-aprovado
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/projeto-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba-e-aprovado
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/competicao-reune-120-atletas-de-pesca-esportiva-em-caraguatatuba-neste-sabado-e-domingo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/competicao-reune-120-atletas-de-pesca-esportiva-em-caraguatatuba-neste-sabado-e-domingo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/professores-de-caraguatatuba-participam-de-capacitacao-sobre-tecnologia-e-inovacao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/professores-de-caraguatatuba-participam-de-capacitacao-sobre-tecnologia-e-inovacao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-meio-ambiente-promove-visita-ao-viveiro-municipal-e-sitio-de-plantacao-de-berinjela
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-meio-ambiente-promove-visita-ao-viveiro-municipal-e-sitio-de-plantacao-de-berinjela
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-disponibiliza-vagas-remanescentes-para-curso-de-aperfeicoamento-de-editor-de-video
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-disponibiliza-vagas-remanescentes-para-curso-de-aperfeicoamento-de-editor-de-video
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/festa-de-sao-pedro-pescador-comeca-nesta-sexta-feira-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/06/33o-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-2022-reune-o-melhor-da-modalidade-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/06/33o-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-2022-reune-o-melhor-da-modalidade-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/06/pat-de-caraguatatuba-tem-154-vagas-de-emprego-ate-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/06/lfa-136-em-caraguatatuba-promove-desafio-entre-lutadores-do-rio-de-janeiro-x-sao-paulo/
https://falacaragua.com.br/2022/06/lfa-136-em-caraguatatuba-promove-desafio-entre-lutadores-do-rio-de-janeiro-x-sao-paulo/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-finaliza-limpeza-no-mirante-do-camaroeiro-e-praca-do-parcao/


 

 
 

Parcão 

 

Caraguatatuba 

Lei exige manutenção de segurança nos caixas eletrônicos de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba faz nivelamento de bloquetes e colocação de sarjetas 

em avenida do bairro Sumaré 

 

Caraguatatuba 

Projeto da assistência jurídica para pessoas de baixa renda de Caraguatatuba é 

aprovado 

 

Caraguatatuba 

Competição reúne 120 atletas de pesca esportiva em Caraguatatuba neste sábado 

e domingo 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba disponibiliza vagas remanescentes para curso de 

aperfeiçoamento de editor de vídeo 

 

Caraguatatuba 

Professores de Caraguatatuba participam de capacitação sobre Tecnologia e 

Inovação 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Meio Ambiente promove visita ao Viveiro Municipal e sítio de 

plantação de berinjela 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Professores de Caraguatatuba participam de capacitação sobre Tecnologia e 

Inovação 

 

Caraguatatuba 

Campanha do Agasalho termina amanhã, mas doações podem ser feitas o ano 

todo no Fundo Social de Caraguatatuba 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Competição reúne 120 atletas de pesca esportiva em Caraguatatuba neste sábado 

e domingo  

https://falacaragua.com.br/2022/06/lei-exige-manutencao-de-seguranca-nos-caixas-eletronicos-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-faz-nivelamento-de-bloquetes-e-colocacao-de-sarjetas-em-avenida-do-bairro-sumare/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-faz-nivelamento-de-bloquetes-e-colocacao-de-sarjetas-em-avenida-do-bairro-sumare/
https://falacaragua.com.br/2022/06/projeto-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba-e-aprovado/
https://falacaragua.com.br/2022/06/projeto-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba-e-aprovado/
https://falacaragua.com.br/2022/06/competicao-reune-120-atletas-de-pesca-esportiva-em-caraguatatuba-neste-sabado-e-domingo/
https://falacaragua.com.br/2022/06/competicao-reune-120-atletas-de-pesca-esportiva-em-caraguatatuba-neste-sabado-e-domingo/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-disponibiliza-vagas-remanescentes-para-curso-de-aperfeicoamento-de-editor-de-video/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-disponibiliza-vagas-remanescentes-para-curso-de-aperfeicoamento-de-editor-de-video/
https://falacaragua.com.br/2022/06/professores-de-caraguatatuba-participam-de-capacitacao-sobre-tecnologia-e-inovacao/
https://falacaragua.com.br/2022/06/professores-de-caraguatatuba-participam-de-capacitacao-sobre-tecnologia-e-inovacao/
https://falacaragua.com.br/2022/06/secretaria-de-meio-ambiente-promove-visita-ao-viveiro-municipal-e-sitio-de-plantacao-de-berinjela/
https://falacaragua.com.br/2022/06/secretaria-de-meio-ambiente-promove-visita-ao-viveiro-municipal-e-sitio-de-plantacao-de-berinjela/
http://massaguanews.com.br/2022/06/professores-de-caraguatatuba-participam-de-capacitacao-sobre-tecnologia-e-inovacao/
http://massaguanews.com.br/2022/06/professores-de-caraguatatuba-participam-de-capacitacao-sobre-tecnologia-e-inovacao/
http://massaguanews.com.br/2022/06/campanha-do-agasalho-termina-amanha-mas-doacoes-podem-ser-feitas-o-ano-todo-no-fundo-social-de-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2022/06/campanha-do-agasalho-termina-amanha-mas-doacoes-podem-ser-feitas-o-ano-todo-no-fundo-social-de-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/29/competicao-reune-120-atletas-de-pesca-esportiva-em-caraguatatuba-neste-sabado-e-domingo/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/29/competicao-reune-120-atletas-de-pesca-esportiva-em-caraguatatuba-neste-sabado-e-domingo/


 

 
 

Caraguatatuba 

Projeto da assistência jurídica para pessoas de baixa renda de Caraguatatuba é 

aprovado  

 

Caraguatatuba 

LFA 136 em Caraguatatuba promove desafio entre lutadores do Rio de Janeiro x 

São Paulo  

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Competição reúne 120 atletas de pesca esportiva em Caraguatatuba neste sábado 

e domingo 

 

Caraguatatuba 

Projeto da assistência jurídica para pessoas de baixa renda de Caraguatatuba é 

aprovado 

 

Caraguatatuba 

LFA 136 em Caraguatatuba promove desafio entre lutadores do Rio de Janeiro x 

São Paulo 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Campanha do Agasalho encerra na quinta, mas doações podem ser feitas o ano 

todo no Fundo Social de Caraguatatuba  

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba sedia etapa de abertura do 33º Campeonato Brasileiro de Jet Ski no 

final de semana 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Competição reúne 120 atletas de pesca esportiva em Caraguatatuba neste sábado 

e domingo 

 

Caraguatatuba 

Projeto da assistência jurídica para pessoas de baixa renda de Caraguatatuba é 

aprovado 

 

Caraguatatuba 

LFA 136 em Caraguatatuba promove desafio entre lutadores do Rio de Janeiro x 

https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/30/projeto-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba-e-aprovado/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/30/projeto-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba-e-aprovado/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/30/lfa-136-em-caraguatatuba-promove-desafio-entre-lutadores-do-rio-de-janeiro-x-sao-paulo/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/30/lfa-136-em-caraguatatuba-promove-desafio-entre-lutadores-do-rio-de-janeiro-x-sao-paulo/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/29/competicao-reune-120-atletas-de-pesca-esportiva-em-caraguatatuba-neste-sabado-e-domingo/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/29/competicao-reune-120-atletas-de-pesca-esportiva-em-caraguatatuba-neste-sabado-e-domingo/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/30/projeto-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba-e-aprovado/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/30/projeto-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba-e-aprovado/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/30/lfa-136-em-caraguatatuba-promove-desafio-entre-lutadores-do-rio-de-janeiro-x-sao-paulo/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/30/lfa-136-em-caraguatatuba-promove-desafio-entre-lutadores-do-rio-de-janeiro-x-sao-paulo/
https://agazetarm.com.br/2022/06/campanha-do-agasalho-encerra-na-quinta-mas-doacoes-podem-ser-feitas-o-ano-todo-no-fundo-social-de-caraguatatuba/
https://agazetarm.com.br/2022/06/campanha-do-agasalho-encerra-na-quinta-mas-doacoes-podem-ser-feitas-o-ano-todo-no-fundo-social-de-caraguatatuba/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/caraguatatuba-sedia-etapa-de-abertura-do-33o-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-no-final-de-semana/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/caraguatatuba-sedia-etapa-de-abertura-do-33o-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-no-final-de-semana/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/29/competicao-reune-120-atletas-de-pesca-esportiva-em-caraguatatuba-neste-sabado-e-domingo/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/29/competicao-reune-120-atletas-de-pesca-esportiva-em-caraguatatuba-neste-sabado-e-domingo/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/30/projeto-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba-e-aprovado/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/30/projeto-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba-e-aprovado/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/30/lfa-136-em-caraguatatuba-promove-desafio-entre-lutadores-do-rio-de-janeiro-x-sao-paulo/


 

 
 

São Paulo 

 

Notícias das Praias 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba sedia a edição do Jazz & Vinhos Festival 

 

Ubatuba Acontece 

Caraguatatuba 

Competição reúne 120 atletas de pesca esportiva em Caraguatatuba neste sábado 

e domingo  

 

Caraguatatuba 

Bancos em Caraguatatuba terão que manter agentes de segurança nos caixas 

eletrônicos  

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Projeto da assistência jurídica para pessoas de baixa renda de Caraguatatuba é 

aprovado 

 

Agora Vale 

Caraguatatuba 

5º Jazz & Vinhos Festival traz música e gastronomia de quinta a domingo em 

Caraguá 

 

PR6 Taubaté 

Caraguatatuba 

Projeto da assistência jurídica para pessoas de baixa renda de Caraguatatuba é 

aprovado  

 

TV Record 

SP Record 

Vagas para cursos premiações são destaque no Litoral Norte 

 

SP Record 

Mutirão de combate à dengue em Caraguá é destaque no Litoral Norte 

 

 

 

 

 

 

https://noticiasdaspraias.com/2022/06/29/caraguatatuba-sedia-a-edicao-do-jazz-vinhos-festival/
http://ubatubaacontece.com.br/competicao-reune-120-atletas-de-pesca-esportiva-em-caraguatatuba-neste-sabado-e-domingo/
http://ubatubaacontece.com.br/competicao-reune-120-atletas-de-pesca-esportiva-em-caraguatatuba-neste-sabado-e-domingo/
http://ubatubaacontece.com.br/bancos-em-caraguatatuba-terao-que-manter-agentes-de-seguranca-nos-caixas-eletronicos/
http://ubatubaacontece.com.br/bancos-em-caraguatatuba-terao-que-manter-agentes-de-seguranca-nos-caixas-eletronicos/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/projeto-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba-e-aprovado
https://ubatubatimes.com.br/noticia/projeto-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba-e-aprovado
https://agoravale.com.br/noticias/Musica/5o-jazz-vinhos-festival-traz-musica-e-gastronomia-de-quinta-a-domingo-em-caragua
https://agoravale.com.br/noticias/Musica/5o-jazz-vinhos-festival-traz-musica-e-gastronomia-de-quinta-a-domingo-em-caragua
https://www.pr6taubate.com.br/2022/06/projeto-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba-e-aprovado/
https://www.pr6taubate.com.br/2022/06/projeto-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba-e-aprovado/
https://recordtv.r7.com/record-tv-litoral-e-vale/sp-record/videos/vagas-para-cursos-e-premiacoes-sao-destaque-no-litoral-norte-28062022
https://recordtv.r7.com/record-tv-litoral-e-vale/sp-record/videos/mutirao-de-combate-a-dengue-em-caragua-e-destaque-no-litoral-norte-29062022


 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Resultado do processo seletivo para Recenseadores do IBGE sairá 

nesta quinta (30) 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publica o resultado final do 

processo seletivo simplificado complementar (PSS) para contratação temporária de 

48.535 recenseadores do Censo 2022 na próxima quinta-feira (30/6), no 

site https://www.ibge.gov.br/. 

O IBGE destinou 18 vagas para Caraguatatuba, distribuídas entre as regiões Sul (7), 

Central e Norte (11). As inscrições gratuitas ocorreram entre os dias 9 e 15 de 

junho, no Portal do IBGE, por meio do formulário virtual. 

A função exige nível fundamental completo e a seleção envolveu a análise 

curricular dos candidatos. 

A remuneração do recenseador será por produção, calculada por setor censitário, 

conforme taxa fixada e de conhecimento prévio do funcionário, unidades 

recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou 

amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. 

É possível calcular uma estimativa de remuneração neste simulador.  A carga 

horária mínima a ser cumprida é de 25h semanais.  O contrato tem previsão de até 

três meses. 

As contratações serão efetuadas nos termos da Lei Federal 8.745/1993, que 

permite a admissão de pessoal por tempo determinado a fim de atender a 

https://www.ibge.gov.br/
https://www.ibge.gov.br/acesso-informacao/institucional/trabalhe-conosco/34031-2022-10-recenseador-complementar.html
https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html


 

 
 

necessidade temporária de excepcional interesse público.  A coleta de dados nos 

domicílios brasileiros começa no dia 1º de agosto. 

Atualmente, a estimativa do IBGE é que Caraguatatuba possua 125.194 

habitantes. O Censo 2010 registrou 100.840 pessoas residentes no município 

Censo Demográfico 2022 

No processo seletivo simplificado (PSS) do Censo Demográfico 2022, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reservou 123 vagas de recenseador, 

duas de agente censitário municipal (ACM) e 10 de agente censitário supervisor 

(ACS) para as regiões Sul, Central e Norte de Caraguatatuba. 

As funções atraíram 310 inscritos no total.  As provas para os cargos de 

recenseador agente censitário municipal e agente censitário supervisor foram 

aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas no dia 10 de abril, nos períodos da manhã 

e da tarde, em todo o país. 

O IBGE vai contratar temporariamente 183.021 recenseadores, 5.450 agentes 

censitários municipais (ACM) e 18.420 agentes censitários supervisores (ACS), 

observando no número de vagas reservado para pessoas com deficiência (PCD) e 

pessoas pretas e pardas (PPP), em todo o país. 

As inscrições para o processo seletivo simplificado ocorreram entre os dias 15 de 

dezembro e 21 de janeiro. 
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Combate à Dengue: Caraguá notifica 578 proprietários para limpeza 

de seus terrenos 

 

Para auxiliar no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de 

doenças como dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Urbanismo (Seurb) da 

Prefeitura de Caraguatatuba intensificou as ações de fiscalização no município. 

O trabalho realizado de 23 de maio a 28 de junho já resultou na emissão de 578 

notificações para que proprietários de terrenos providenciem a limpeza de seus 

imóveis. Neste período, as equipes da Fiscalização de Posturas percorreram, 

principalmente, bairros da região sul e central da cidade. 

A ação ocorre por meio de rondas e, ainda, em locais apontados pela população 

através de denúncias na Central de Relacionamento 156. Segundo informações da 

Secretaria, o bairro Golfinhos registrou o maior número de notificações, totalizando 

236 registros. 

Para se ter uma ideia da intensidade da ação, em 2021, foram registradas 571 

autuações por essa infração à Lei 1870/2010, que define em seu artigo 1°, 

parágrafo 1°, que a limpeza do terreno deve ser feita quando a vegetação 

ultrapassa 50 centímetros – lembrando que quando há vegetação nativa é 

necessário solicitar licença aos órgãos ambientais. 

Após o recebimento do auto de infração, o responsável tem um prazo de 30 dias 

para providenciar a devida regularização do local e, caso isso não ocorra, a pessoa 



 

 
 

pode receber multa de R$ 3 por metro quadrado. Um terreno de 300 metros, por 

exemplo, será autuado em R$ 900. O valor é dobrado se houver reincidência. 

“O trabalho tem como foco principal apoiar as demais ações já realizadas por 

outras secretarias, no que diz respeito à prevenção e controle da dengue, além de 

promover mudanças de hábito da comunidade que contribuam para manter esses 

ambientes sempre limpos. Acabar com o Aedes aegypti é responsabilidade de 

todos nós e de cada um”, alertou o secretário de Urbanismo Wilber Cardozo. 

Denúncias 

É importante que a população priorize a abertura de registros ou cadastros pelo 

aplicativo ou portal. O processo online é mais ágil e prático, com atendimento 24h, 

todos os dias da semana. As denúncias podem ser feitas no endereço 

eletrônico 156.caraguatatuba.sp.gov.br, aplicativo ‘Caraguatatuba 156’, disponível 

para sistemas Android e iOS, assim como pelo telefone 156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Serviços Públicos em Caraguá: Limpeza no Complexo Turístico e no 

Mirante do Camaroeiro 

 

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

nesta quarta-feira (29), diversos serviços de melhorias na região Central da cidade. 

Os locais que receberam benfeitorias de roçada e varrição foram o Mirante do Pôr 

do Som, com ação desde sexta-feira (24) e o Complexo Turístico do Mirante do 

Camaroeiro, com início na segunda-feira (27). 

Já na Praça do Parcão, no bairro Martim de Sá, os serviços iniciaram e terminaram 

hoje (29). Cerca de 40 funcionários atuam nos trabalhos. 

A Prefeitura destaca que a manutenção é realizada periodicamente e qualquer 

observação ou pedido deve ser solicitado através da Central 156. 
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Festa de São Pedro Pescador começa nesta sexta-feira em 

Caraguatatuba 

 

O Dia de São Pedro, celebrado nesta quarta-feira (29), será comemorado com 

programação religiosa e cultural em Caraguatatuba. A Festa, promovida pela 

Paróquia Nossa Senhora da Visitação, ocorre neste final de semana (1 a 3/7), na 

Praça Irmã Lucila, no bairro Massaguaçu, região norte do município. 

A festividade, que volta a ser realizada de forma presencial após dois anos de 

suspensão devido à pandemia da Covid-19, irá reunir a comunidade em missas, na 

tradicional quermesse e apresentações musicais diversas em celebração ao santo 

padroeiro dos pescadores. 

O cardápio da festa contará com comidas e bebidas típicas, incluindo bolinho 

caipira e pratos elaborados à base de mexilhão, além de pastel, lanche de pernil, 

caldinho, vinho quente, quentão, entre outras opções gastronômicas. As iguarias 

serão vendidas a preços populares (entre R$ 5 e R$ 20). 

Na sexta-feira (1º), a parte social do evento terá início a partir das 18h, com as 

barracas de alimentação. A missa de abertura ocorre na Paróquia Nossa Senhora 

da Visitação, às 19h30, com entronização da imagem do padroeiro no local da 

festa, onde também será feito o levantamento do mastro, às 20h30. Em seguida, 

tem música com a Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro. 

A festividade reabre no sábado (2), às 14h, com a animação do cantor Zirinho da 

Bahia. Logo depois, tem o sertanejo de Zé da Viola e Washington Oliveira, às 15h. A 



 

 
 

agenda musical continua às 17h com o músico Pacelli, e encerra com o forró da 

banda Luacaiana, às 20h. Haverá celebração litúrgica na Capela Santa Cruz, às 

19h30. 

O último dia de comemorações começa às 9h com a realização de missa campal, 

que celebrará a devoção dos pescadores ao seu santo padroeiro. A festa social terá 

o som do ritmo MPB de Eliana Bañeza, a partir das 14h. A programação segue às 

16h com pop de Rick Blend, encerrando às 18h com a dupla Everson & Maiane. A 

quermesse continua até às 22h. 

A festa é realizada com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de 

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

com a organização interna da Paróquia Nossa Senhora da Visitação. Mais 

informações pelo telefone (12) 3884-5907. 

Confira a programação completa da Festa de São Pedro Pescador 

Dia 1º/7 (Sexta-feira) 

18h à 0h – Quermesse 

19h30 – Missa de abertura na Paróquia Nossa Senhora da Visitação 

20h30 – Entronização da imagem e levantamento do mastro de São Pedro no local 

da festa 

20h30 - Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro 

Dia 2/7 (Sábado) 

14h à 0h – Quermesse 

14h - Zirinho da Bahia 

15h - Zé da Viola e Washington Oliveira 

17h – Pacelli 

19h30 – Missa na Capela Santa Cruz 

20h - Banda Luacaiana 

Dia 3/7 (Domingo) 

9h às 22h – Quermesse 

9h – Missa Campal no local da festa 

14h - Eliana Bañeza 

16h - Rick Blend 

18h - Everson & Maiane 

Serviço 



 

 
 

Festa Social 

Praça Irmã Lucila 

Endereço: Avenida Maria Carlota, s/n – Massaguaçu 

Missas 

Capela Santa Cruz 

Endereço: Avenida Maria Carlota, 774 – Massaguaçu 

Paróquia Nossa Senhora da Visitação 

Endereço: Rua Pescador Manoel Marcondes Sodré, 75 – Massaguaçu 
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Competição reúne 120 atletas de pesca esportiva em Caraguatatuba 

neste sábado e domingo 

 

A cidade de Caraguatatuba recebe neste fim de semana a 1ª Prova de Pesca 

Municipal ‘Vilma Domiciano’, na Praia do Massaguaçu, região norte do município. O 

evento esportivo, que tem organização da Federação Paulista de Pesca e 

Lançamento (FPPL), reunirá 120 competidores nas categorias masculina e 

feminina. 

Somando 60 duplas, as disputas ocorrerão em duas fases, sendo a primeira no 

sábado (2), das 13h às 17h, e a segunda no domingo (3), das 7h às 11h. As provas 

serão pontuadas em 20×1, sendo 20 pontos por peça e um ponto para cada grama 

do peixe fisgado. Segundo a FPPL, todos os peixes pescados durante o torneio 

serão doados para uma instituição de caridade do município. 

Os competidores que forem ao pódio, o que capturar o maior peixe e o que fisgar a 

maior quantidade de peças, receberão troféus. Além disso, os campeões também 

recebem prêmios em dinheiro no valor de R$ 2 mil. A organização sorteará ainda 

R$ 12 mil entre as duplas concorrentes, sendo R$ 9 mil para as masculinas e R$ 3 

mil às femininas. 

A prova tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Turismo), e da 

empresa Pescados Hasegawa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 

(11) 99981-9629. 

Homenageada 



 

 
 

A prova leva o nome da caraguatatubense Vilma de Souza Domiciano, que faleceu 

em 2017 aos 62 anos, sendo reconhecida como uma das maiores atletas da pesca 

esportiva do Brasil e do mundo. 

Além de inúmeros títulos estaduais e nacionais, ela também conquistou o 

hexacampeonato mundial na modalidade surfcasting (pesca de terra-firme) com a 

Seleção Feminina Brasileira de Pesca, na África do Sul, em 2010. 

Nascida na antiga Fazenda dos Ingleses, Vilma começou no esporte no final 

dos anos 70, com o apoio do marido, Edmur Domiciano, também campeão sul-

americano pelo Brasil, e conhecido pelo incentivo à pesca de lançamento em 

Caraguatatuba. 

Exemplo de atleta, Vilma Domiciano também foi campeã com a equipe nos 

campeonatos mundiais de pesca de 1988 e 2001 (França); 1995 e 1998 

(Portugal); e 2007 (Brasil). 
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Arena Cross reúne atletas de todo Brasil em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba recebe neste sábado (2), a segunda etapa da temporada 2022 do 

Arena Cross. O tradicional campeonato off-road será realizado no estacionamento 

do shopping Serramar. A cidades espera atletas de todo o Brasil e uma 

movimentação de R$ 3 milhões na economia local. Para participar, basta trocar 

dois quilos de arroz ou feijão pelo ingresso. 

De acordo com informações da organização do evento, cada visitante gasta na 

cidade durante o fim de semana, em média, um valor de R$ 1,3 mil, o que gera 

uma receita. Em Caraguatatuba, por ser um local turístico e de praia, os números 

podem ser ainda maiores. 

“Um evento desta dimensão tem muita importância para o município. Caraguá é 

uma cidade turística comprometida com o esporte e oferece diversas opções de 

lazer aos visitantes, com nossas praias e os mais diversos pontos turísticos”, diz 

Aguilar Junior, prefeito do município. 

Além do comércio, eventos sempre demandam a contratação de mão de obra 

temporária, como segurança, limpeza, montagem, desmontagem, receptivos, que 

são profissionais da cidade. 

Ingressos 

https://www.arenacross.com.br/


 

 
 

Para assistir das arquibancadas, basta trocar os alimentos nos seguintes pontos de 

troca: Concessionária Universo Honda Caraguatatuba (Rua Major Ayres, 379 – 

Centro) e Loja Sthill (Serramar). 

Os alimentos arrecadados serão doados 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, Projeto Nova Onda Caraguá, 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). 

Arena Cross 

Data: 2 de julho 

Local: Estacionamento do Serramar Shopping Av. José Herculano, 1.086 

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

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

379 – Centro) e Loja Sthill 

Programação: Abertura dos portões – 16h Treinos classificatórios – 16h30 Início do 

evento – 19h Provas – 19h30 
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A Mulher tem espaço e carinho garantido na Câmara de Caraguá 

 

A Mulher vem conquistando espaços e vitórias gradativamente, seja na vida 

pessoal, profissional e política, mesmo com as constantes ameaças a sua vida e 

integridade física e particular. A Mulher que exerce função na Política, seja em 

qualquer nível não está isenta desta violência. Na Câmara de Caraguatatuba, além 

de reverenciada e recebendo todo apoio necessário, um espaço dedicado a elas foi 

inaugurado na sede da Casa de Leis. 

Mesmo com raras e pequenas vitórias a dominação machista ainda perdura, não 

só no Brasil como em todo o mundo. As Mulheres ainda recebem em média, 20% a 

menos de salário se comparada a mesma função com um homem. Poucas são as 

Mulheres em cargos de Direção ou Superintendência na Iniciativa Privada. Na 

Política a porcentagem de Mulheres inscritas nas chapas para os pleitos Nacionais 

ou Municipais são apenas “Proforma” perante a Lei. 

Na vida pessoal e conjugal a Mulher ainda padece de mais carinho e cuidado, pois 

as porcentagens de Feminicídio cometidas pelo parceiro, seja ele marido, ex-

marido, noivo ou namorado aumentam a cada dia. Nas ruas a Mulher ainda é 

ultrajada pelo seu modo de vestir, seu modo de pensar e de agir como forma de 

manter uma linha de pensamento patriarcal e masculina. 

Na Política o número de Mulheres Vereadoras, Prefeitas, Deputadas Estaduais, 

Federais, Senadoras e Governadoras é muito pequeno se comparado aos homens 

na mesma função e dentre os mais de 5.5 Mil municípios neste país. Infelizmente 

ainda perdura a máxima de que “Mulher não vota em Mulher”, engendrada pelos 

homens com intuito de não perder terreno para o público feminino. 



 

 
 

No Litoral Norte, mais precisamente em Caraguatatuba os números da violência 

feminina são pequenos, bem como a porcentagem na ocupação de cargos e 

salários e na política, onde poucas são as Vereadoras e atualmente apenas Flávia 

Pascoal, em Ubatuba ocupa cargo no Executivo como Prefeita. Na história política 

da cidade poucas foram as Vereadoras e nenhuma delas ocupou o cargo de Chefe 

do Executivo e tão pouco a Presidência da Casa de Leis. 

Como forma de dar mais valor a estas bravas guerreiras que dedicaram seu tempo 

e sua vida em prol do povo, o Presidente Tato Aguilar, através de iniciativa da 

Vereadora Vera Morais, criou o espaço feminino na sede do Legislativo local, 

homenageando as Mulheres que venceram seus pleitos e lutaram pela melhoria na 

qualidade de vida de seus contribuintes. 

Neste espaço figuram as Mulheres que ocupam e ocuparam uma Cadeira no 

plenário do Legislativo de Caraguatatuba. A primeira Vereadora veio no final da 

década de 40 e início da década de 50 no Século Passado, 1948/1951, e trata-se 

de Leonor Soalheiro, sendo necessários 49 anos para que uma Mulher ocupasse 

novamente uma cadeira. Na verdade foram duas, Adriana Naves e Dalva Santana 

como suplente, tendo Santana retornado como eleita na Legislatura seguinte 

juntamente com Leonor Diniz, Vera Peixoto, Madalena Fachini e Gema Trombini, 

esta última como Suplente no quadriênio 2001/2004, que foi chamado de “A 

Gestão das Mulheres”. 

As gestões seguintes também foram coroadas de Mulheres no Legislativo, como 

Silmara Mattiazzo e Vera Teixeira de 2009 a 2012, que foi reeleita para as duas 

Legislaturas seguintes, aliás, Vera Teixeira foi a Mulher que mais tempo ocupou 

uma cadeira na Câmara de Caraguá. Na mesma gestão de 2017/2020 Salete Paes 

ocupou vaga. Atualmente apenas Vera Morais é a única ocupante feminina de uma 

cadeira no Parlamento Municipal. 

O espaço atual, localizado no rol de entrada da Câmara, promete ser atualizado 

periodicamente a medida que mais mulheres vencerem as eleições e ocuparem a 

sua vaga por direito. 
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Arena Cross reúne atletas de todo Brasil em Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe neste sábado (2), a segunda etapa da temporada 2022 do 

Arena Cross. O tradicional campeonato off-road será realizado no estacionamento 

do shopping Serramar 

 

Caraguatatuba recebe neste sábado (2), a segunda etapa da temporada 2022 do 

Arena Cross. O tradicional campeonato off-road será realizado no estacionamento 

do shopping Serramar. A cidades espera atletas de todo o Brasil e uma 

movimentação de R$ 3 milhões na economia local. Para participar, basta trocar 

dois quilos de arroz ou feijão pelo ingresso. 

De acordo com informações da organização do evento, cada visitante gasta na 

cidade durante o fim de semana, em média, um valor de R$ 1,3 mil, o que gera 

uma receita. Em Caraguatatuba, por ser um local turístico e de praia, os números 

podem ser ainda maiores. 

“Um evento desta dimensão tem muita importância para o município. Caraguá é 

uma cidade turística comprometida com o esporte e oferece diversas opções de 

lazer aos visitantes, com nossas praias e os mais diversos pontos turísticos”, diz 

Aguilar Junior, prefeito do município. 

Além do comércio, eventos sempre demandam a contratação de mão de obra 

temporária, como segurança, limpeza, montagem, desmontagem, receptivos, que 

são profissionais da cidade. 

Ingressos 

https://www.arenacross.com.br/


 

 
 

Para assistir das arquibancadas, basta trocar os alimentos nos seguintes pontos de 

troca: Concessionária Universo Honda Caraguatatuba (Rua Major Ayres, 379 – 

Centro) e Loja Sthill (Serramar). 

Os alimentos arrecadados serão doados 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, Projeto Nova Onda Caraguá, 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). 

Arena Cross 

Data: 2 de julho  

Local: Estacionamento do Serramar Shopping Av. José Herculano, 1.086  

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

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

379 – Centro) e Loja Sthill  

Programação: Abertura dos portões – 16h Treinos classificatórios – 16h30 Início do 

evento – 19h Provas – 19h30 
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Conselho Tutelar de Caraguatatuba inicia mutirão contra evasão 

escolar 

A medida tem como objetivo minimizar o abandono escolar no município 

 

O Conselho Tutelar de Caraguatatuba iniciou, nesta semana, o Mutirão de 

Prevenção ao Abandono Escolar, na região norte da cidade. Até a próxima semana, 

as equipes estarão em outras unidades dos bairros Olaria, Casa Branca e Jetuba. 

A Administração Municipal considerou o primeiro encontro positivo, uma vez que 

quase todos os responsáveis convidados participaram da reunião. Ainda durante o 

debate, foi abordado que o abandono intelectual é crime, e os pais podem 

responder por tal atividade, conforme o artigo 246 do Código Penal. 

Mais escolas devem receber os conselheiros ainda neste ano. Conforme a 

instituição, a notificação de ausência escolar dos estudantes de ensino 

fundamental ou médio passa a ser obrigatória quando superior a 30%, visto que o 

permitido pela lei é de 25%. 

“O dever dos pais, de acordo com o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) em seu artigo 22, é de sustento, guarda e educação dos filhos menores. 

Cabendo-lhes, ainda, no interesse desses, a obrigação de cumprir e fazer cumprir 

as determinações judiciais”, destacou o município. 
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Em pouco mais de um mês, prefeitura notifica 578 proprietários para 

limpeza de terrenos em Caraguá 

Neste período, equipes da fiscalização percorreram, principalmente, bairros da 

região sul e central da cidade 

 

Para auxiliar no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de 

doenças como dengue, zika e chikungunya, a prefeitura de Caraguatatuba, no 

Litoral Norte, intensificou as ações de fiscalização no município. 

O trabalho realizado na última semana já resultou na emissão de 578 notificações 

para que proprietários de terrenos providenciem a limpeza de seus imóveis. 

Neste período, as equipes da Fiscalização de Posturas percorreram, 

principalmente, bairros da região sul e central da cidade. 

A ação ocorre por meio de rondas e, ainda, em locais apontados pela população 

através de denúncias na Central de Relacionamento 156. Segundo informações da 

secretaria, o bairro Golfinhos registrou o maior número de notificações, totalizando 

236 registros. 

Para se ter uma ideia da intensidade da ação, em 2021, foram registradas 571 

autuações por essa infração à Lei 1870/2010, que define em seu artigo 1°, 

parágrafo 1°, que a limpeza do terreno deve ser feita quando a vegetação 

ultrapassa 50 centímetros – lembrando que quando há vegetação nativa é 

necessário solicitar licença aos órgãos ambientais. 



 

 
 

Após o recebimento do auto de infração, o responsável tem um prazo de 30 dias 

para providenciar a devida regularização do local e, caso isso não ocorra, a pessoa 

pode receber multa de R$ 3 por metro quadrado. 

Um terreno de 300 metros, por exemplo, será autuado em R$ 900. O valor é 

dobrado se houver reincidência. 

Denúncias 

É importante que a população priorize a abertura de registros ou cadastros pelo 

aplicativo ou portal. O processo online é mais ágil e prático, com atendimento 24h, 

todos os dias da semana. 

As denúncias podem ser feitas no endereço eletrônico 

156.caraguatatuba.sp.gov.br, aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ disponível para 

sistemas Android e iOS, assim como pelo telefone 156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/156.caraguatatuba.sp.gov.br
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Assistência jurídica para pessoas de baixa renda 

 

O projeto de lei complementar que disciplina o serviço de assistência jurídica 

destinado às pessoas de baixa renda no município, de autoria do prefeito Aguilar 

Junior, foi aprovado na sessão da última terça-feira (28/06) da Câmara de 

Caraguatatuba. 

A lei complementar cria o serviço de assistência jurídica gratuita suplementar às 

atribuições da Defensoria Pública para a população de baixa renda de 

Caraguatatuba.  A proposta caracteriza como pessoa de baixa renda quem tem 

rendimento familiar de até três salários mínimos (R$ 3.636); não seja proprietária, 

titular de aquisição, herdeira, legatária ou usufrutuária de bens móveis, imóveis ou 

direitos com valores que ultrapassem 5 mil Unidades Fiscais do Estado de São 

Paulo (Ufesp), montante equivale a R$ 150.850; e não possua recursos financeiros 

em aplicações ou investimentos em valor acima de R$ 14.544 (12 salários 

mínimos). 

O serviço gratuito será coordenado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, por meio 

do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. A Prefeitura e a Ordem dos 

Advogados do Brasil de Caraguatatuba (OAB/SP – 65ª Subseção de Caraguatatuba) 

celebrarão convênio para o oferecimento da assistência jurídica gratuita ao público-

alvo. 



 

 
 

Para usufruir do benefício, o interessado preencherá um questionário de avaliação 

da situação econômico-financeira e apresentará documentação comprobatória 

para análise do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. 

Servidores públicos que não tenham constituído advogado para defendê-los em 

sindicâncias ou processos administrativos em trâmite no Departamento Ético-

Disciplinar da Secretaria da Administração e atendam aos requistos da referida lei, 

poderão solicitar à assistência gratuita. 

Com a aprovação da emenda aditiva do presidente da Câmara, Renato Leite Carrijo 

de Aguilar, o serviço recebeu o nome do ex-tesoureiro da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Caraguatatuba, Henrique Manoel Alves, falecido em maio deste ano. 

Na avaliação do secretário de Assuntos Jurídicos, Sandro Albok, o projeto é 

fundamental. “Eu não tenho dúvidas de que este é um projeto de suma 

importância e com a sua aprovação aqui na Câmara fará história já que ele é um 

projeto que visa ajudar cada vez mais a população de Caraguatatuba que necessita 

de assistência judiciária”, disse. 

A Câmara de Caraguatatuba promoveu duas audiências públicas nos dias 22 e 23 

de junho para discutir a proposta, com transmissão pelo 

sitewww.camaracaragua.sp.gov.br e canal da Câmara no YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camaracaragua.sp.gov.br/
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Festa de São Pedro Pescador começa sexta-feira 

 

O dia de São Pedro, celebrado nesta quarta-feira (29), será comemorado com 

programação religiosa e cultural em Caraguatatuba. A Festa de São Pedro 

Pescador, promovida pela Paróquia Nossa Senhora da Visitação, ocorrerá de 1º a 3 

de julho, na Praça Irmã Lucila, no bairro Massaguaçu, região norte do município. 

A festividade, que volta a ser realizada de forma presencial após dois anos de 

suspensão devido à pandemia da Covid-19, irá reunir a comunidade em missas, na 

tradicional quermesse e apresentações musicais diversas em celebração ao santo 

padroeiro dos pescadores. 

O cardápio da festa contará com comidas e bebidas típicas, incluindo bolinho 

caipira e pratos elaborados à base de mexilhão, além de pastel, lanche de pernil, 

caldinho, vinho quente, quentão, entre outras opções gastronômicas. As iguarias 

serão vendidas a preços populares (entre R$ 5 e R$ 20). 

Na sexta-feira (1º), a parte social do evento terá início a partir das 18h, com as 

barracas de alimentação. A missa de abertura ocorre na Paróquia Nossa Senhora 

da Visitação, às 19h30, com entronização da imagem do padroeiro no local da 

festa, onde também será feito o levantamento do mastro, às 20h30. Em seguida, 

tem música com a Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro. 

A festividade reabre no sábado (2), às 14h, com a animação do cantor Zirinho da 

Bahia. Logo depois, tem o sertanejo de Zé da Viola e Washington Oliveira, às 15h. A 

agenda musical continua às 17h com o músico Pacelli, e encerra com o forró da 



 

 
 

banda Luacaiana, às 20h. Haverá celebração litúrgica na Capela Santa Cruz, às 

19h30. 

O último dia de comemorações começa às 9h com a realização de missa campal, 

que celebrará a devoção dos pescadores ao seu santo padroeiro. A festa social terá 

o som do ritmo MPB de Eliana Bañeza, a partir das 14h. A programação segue às 

16h com pop de Rick Blend, encerrando às 18h com a dupla Everson & Maiane. A 

quermesse continua até às 22h. 

A festa é realizada com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de 

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

com a organização interna da Paróquia Nossa Senhora da Visitação. Mais 

informações pelo telefone (12) 3884-5907. 

Confira a programação completa da Festa de São Pedro Pescador 

Dia 1º/7 (Sexta-feira) 

18h à 0h – Quermesse 

19h30 – Missa de abertura na Paróquia Nossa Senhora da Visitação 

20h30 – Entronização da imagem e levantamento do mastro de São Pedro no local 

da festa 

20h30 – Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro 

Dia 2/7 (Sábado) 

14h à 0h – Quermesse 

14h – Zirinho da Bahia 

15h – Zé da Viola e Washington Oliveira 

17h – Pacelli 

19h30 – Missa na Capela Santa Cruz 

20h – Banda Luacaiana 

Dia 3/7 (Domingo) 

9h às 22h – Quermesse 

9h – Missa Campal no local da festa 

14h – Eliana Bañeza 

16h – Rick Blend 

18h – Everson & Maiane 

Serviço 

Festa Social 



 

 
 

Praça Irmã Lucila 

Endereço: Avenida Maria Carlota, s/n – Massaguaçu 

Missas 

Capela Santa Cruz 

Endereço: Avenida Maria Carlota, 774 – Massaguaçu 

Paróquia Nossa Senhora da Visitação 

Endereço: Rua Pescador Manoel Marcondes Sodré, 75 – Massaguaçu 
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PAT de Caraguatatuba tem 154 vagas de emprego até sexta-feira 

 

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

quarta-feira (29) o quadro de vagas para 154 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são 20 para motoboy e 10 para corretor de imóveis. 

Também há oito vagas para promotor de vendas para pessoa com deficiência 

(PcD). 

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, ajudante de 

cozinha, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, armador, auxiliar 

administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza em marina, auxiliar de 

manutenção, auxiliar de mecânico, auxiliar operacional de logística, balconista, 

carpinteiro, chefe de cozinha, chefe de seção flv (frutas, legumes e verduras), 

consultor de vendas (autos), corretor de imóveis, costureira, cozinheira (o), 

eletricista de autos, eletricista de manutenção, encanador, encarregado de obras, 

estoquista, executivo de contas (gerente de contas), faxineira (o), funileiro, 

instalador de alarmes, instalador de alarmes residenciais, instrutor de inglês, 

marceneiro, mecânico automotivo, mecânico, mecânico de linha leve e pesada, 

mecânico de máquinas pesadas (diesel), mecânico de refrigeração, montador de 

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

motorista de caminhão munck, operador de cobrança, operador de cobrança 

(estágio), operador de loja, operador de loja pleno (fiscal de prevenção e perdas), 

operador de produção (serviço pesado), pintor de automóveis, pizzaiolo, polidor de 

automóveis, polidor de veículos, preparador de estruturas metálicas, promotor de 

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

vendas, serralheiro, sushiman, técnico de enfermagem, técnico em elétrica 

(subestação), técnico em instrumentação, tratorista, vendedor (vidraçaria), 

vendedor, vendedor de seguros, vendedor em ótica, vendedor externo e 

vendedor/consultor comercial. 
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Campanha do Agasalho encerra na quinta, mas doações podem ser 

feitas o ano todo no Fundo Social 

 

A Campanha do Agasalho promovida pelo Fundo Social de Caraguatatuba, em 

parceria com o Governo do Estado, encerra nesta quinta-feira (30), mas as doações 

podem ser realizadas durante todo o ano no espaço. 

Até agora, o Fundo Social recebeu a doação de 4.055 roupas de frio, 56 

cobertores, 16 toalhas e 45 lençóis. Este ano, a Campanha contou com a parceria 

de diversos comércios, hotéis, pousadas e quiosques da cidade. 

Quem quiser ajudar, os itens de mais necessidade ainda são cobertores e roupas 

de cama, além de agasalhos e roupas de frio. 



 

 
 

As doações são direcionadas às famílias encaminhadas pelos Centros de 

Referência de Assistência Social (Cras) de acordo com os critérios sociais, durante 

o ano inteiro. 

Pontos de coleta  

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

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

região sul. 

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

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

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

Confira alguns locais: 

 Sebrae 

 Angélica yoga pérolas 

 Hotel Pousada da Costa 

 Thiana Imóveis 

 Veibras 

 Padaria Esquina do Indaiá 

 Padaria Leslie 

 Padaria Lobo 

 Clínica Luciana 

 Laticínios Litoral Norte 

 Padaria do Porto 

 Sicoob 

 Caraguá Praia Shopping 

 Caraguá Imóveis 

 Laboratório Bellato 

 Kintal do Marquinhos 

 Acaí Mix 

 JR 

 Kalpar 

 Tio Coxinha 

 HEC 



 

 
 

 G&F Advogados 

 Assistência Litoral Norte Funerária 

 Hotel Vivendas 

 Batatuba 

 Skina Chicken 

 Samara Colchões 

 Empório Natu 

 JJ Shoes 

 Ótica Indaiá 

 Estética Sol 

 Kiskonofre 

 AutoVitrais 

 Sorridents 

 Pinta Mundi 

Serviço 

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

3897-5656 

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

Sul) 

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

– Sumaré 
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Festa de São Pedro Pescador começa nesta sexta-feira em 

Caraguatatuba 

 

O dia de São Pedro, celebrado nesta quarta-feira (29), será comemorado com 

programação religiosa e cultural em Caraguatatuba. A Festa de São Pedro 

Pescador, promovida pela Paróquia Nossa Senhora da Visitação, ocorrerá de 1º a 3 

de julho, na Praça Irmã Lucila, no bairro Massaguaçu, região norte do município. 

A festividade, que volta a ser realizada de forma presencial após dois anos de 

suspensão devido à pandemia da Covid-19, irá reunir a comunidade em missas, na 

tradicional quermesse e apresentações musicais diversas em celebração ao santo 

padroeiro dos pescadores. 



 

 
 

O cardápio da festa contará com comidas e bebidas típicas, incluindo bolinho 

caipira e pratos elaborados à base de mexilhão, além de pastel, lanche de pernil, 

caldinho, vinho quente, quentão, entre outras opções gastronômicas. As iguarias 

serão vendidas a preços populares (entre R$ 5 e R$ 20). 

Na sexta-feira (1º), a parte social do evento terá início a partir das 18h, com as 

barracas de alimentação. A missa de abertura ocorre na Paróquia Nossa Senhora 

da Visitação, às 19h30, com entronização da imagem do padroeiro no local da 

festa, onde também será feito o levantamento do mastro, às 20h30. Em seguida, 

tem música com a Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro. 

A festividade reabre no sábado (2), às 14h, com a animação do cantor Zirinho da 

Bahia. Logo depois, tem o sertanejo de Zé da Viola e Washington Oliveira, às 15h. A 

agenda musical continua às 17h com o músico Pacelli, e encerra com o forró da 

banda Luacaiana, às 20h. Haverá celebração litúrgica na Capela Santa Cruz, às 

19h30. 

O último dia de comemorações começa às 9h com a realização de missa campal, 

que celebrará a devoção dos pescadores ao seu santo padroeiro. A festa social terá 

o som do ritmo MPB de Eliana Bañeza, a partir das 14h. A programação segue às 

16h com pop de Rick Blend, encerrando às 18h com a dupla Everson & Maiane. A 

quermesse continua até às 22h. 

A festa é realizada com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de 

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

com a organização interna da Paróquia Nossa Senhora da Visitação. Mais 

informações pelo telefone (12) 3884-5907. 

Confira a programação completa da Festa de São Pedro Pescador 

Dia 1º/7 (Sexta-feira) 

18h à 0h – Quermesse 

19h30 – Missa de abertura na Paróquia Nossa Senhora da Visitação 

20h30 – Entronização da imagem e levantamento do mastro de São Pedro no local 

da festa 

20h30 – Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro 

Dia 2/7 (Sábado) 

14h à 0h – Quermesse 

14h – Zirinho da Bahia 

15h – Zé da Viola e Washington Oliveira 

17h – Pacelli 

19h30 – Missa na Capela Santa Cruz 



 

 
 

20h – Banda Luacaiana 

Dia 3/7 (Domingo) 

9h às 22h – Quermesse 

9h – Missa Campal no local da festa 

14h – Eliana Bañeza 

16h – Rick Blend 

18h – Everson & Maiane 

Serviço 

Festa Social 

Praça Irmã Lucila 

Endereço: Avenida Maria Carlota, s/n – Massaguaçu 

Missas 

Capela Santa Cruz 

Endereço: Avenida Maria Carlota, 774 – Massaguaçu 

Paróquia Nossa Senhora da Visitação 

Endereço: Rua Pescador Manoel Marcondes Sodré, 75 – Massaguaçu 
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Futsal Feminino de Caraguatatuba avança para semifinal da Copa 

Regional 

 

A equipe Geração Independente de Futsal Feminino, de Caraguatatuba, coseguiu 

uma vaga para as semifiais da Copa Regional de Futsal realizada em Guararema, 

após vencer o time da casa por 4 x0. Os gols foram marcados por Mayara (2) e 

Beatriz Rodrigues (2) na partida das quartas-de-final na última segunda-feira (27). 

Agora, a equipe comandada pela técnica Jaqueline Myrian, se prepara para o 

confronto com o time vencedor ANE – Mogi x Flama. A partida será nesta quinta-

feira (30). 



 

 
 

A semifinal será no dia 6 de julho, às 21h, no Ginásio Municipal Lazaro Germano, 

em Guararema. A competição iniciou com 10 times divididos em dois grupos com 

cinco equipes cada. 

Conforme a comissão técnica, dentro desta competição, a equipe de 

Caraguatatuba busca potencializar a preparação para a disputa dos Jogos 

Regionais, ainda sem data para início. 

O elenco da equipe Geração Independente são as jogadoras Ana Paula Cortez, 

Arinne Tamyres, Beatriz Rodrigues, Carleane Paz,Jessica Sousa, Joyce Sousa, 

Laiane Santos, Luciana Alves, Maria Graça, Mayara Fernanda, Natalie Barbosa, 

Nathaly Rafaelle, Rafaela Heloisa, Vanessa Andriele. 

A equipe faz questão de agradecer o apoio do prefeito Aguilar Junior e do secretário 

de Esportes e Recreação, juntamente com seu time. 

“Com os jogos regionais se aproximando, essa conquista dá ânimo para uma 

excelente competição”, diz o secretário Edvaldo Ormindo. 

Futsal  

A Secretaria de Esportes e Recreação oferece gratuitamente aulas de futsal no 

município em 11 núcleos para pessoas a partir dos 6 anos de idade. 

A pré-inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do site 

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

Para atendimento presencial, basta ir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José Herculano, 50, no Jardim Britânia. 

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

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

atestado médico original e uma foto 3×4 para realizar a inscrição. 

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

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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Agenda Cultural traz festival gastronômico, exposição fotográfica e 

cinema gratuito 

 

Neste fim de semana, a programação cultural está imperdível. Música, exposição 

fotográfica, cinema e um delicioso festival gastronômico é o que aguarda o público 

nos primeiros dias do mês de julho. 

Iniciando a programação no sábado (2/7), o Cine Clube, cinema gratuito realizado 

aos fins de semana na Videoteca Lúcio Braun, exibe, às 16h, o vencedor do Oscar 

de Melhor Animação de 2005, ‘Os Incríveis’. 

Nesta aventura, após o governo banir o uso de superpoderes, o maior herói do 

planeta, o Sr. Incrível, passa a viver de forma pacata com sua família. Apesar de 

estar feliz com a vida doméstica, ele ainda sente falta dos tempos em que viveu 



 

 
 

como super-herói, e quando um velho inimigo volta a atacar, sua grande chance de 

entrar em ação surge novamente. Porém, agora ele precisará contar com a ajuda 

de toda a família para vencer o vilão. 

Às 20h será exibida a cinebiografia ‘Alexandre’, com Colin Farrell, Angelina Jolie, 

Anthony Hopkins e grande elenco. Narrada por Ptolomeu ao seu escriba Cadmo, o 

filme retrata as grandes vitórias dos exércitos de Alexandre, e como elas foram aos 

poucos sendo esquecidas. 

E aqueles que estiverem pelo Centro, poderão visitar gratuitamente a exposição 

fotográfica ‘Mudanças de um Contorno’, do fotógrafo documental Felipe Samurai. A 

mostra traz uma seleção de imagens da obra do ‘Contorno’, um trecho da Rodovia 

dos Tamoios no município de Caraguatatuba. 

A visitação à exposição é gratuita e pode ser feita de terça a sexta-feira, das 10h às 

17h, e aos sábados e feriados, das 12h às 17h, à Praça Dr. Cândido Mota, 72, 

Centro. 

Ainda no sábado, a partir das 20h, o TMC – Teatro Mario Covas entra em clima de 

discoteca com a apresentação do tributo ‘Abba + Bee Gees in Concert’, promovido 

pelas bandas Abba Majestät e Bee Gees Way. 

Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos pelos sites Bilheteria 

Express, Sympla ou na Livraria Mar de Letras, localizada no Caraguá Praia 

Shopping, no Centro de Caraguatatuba, por R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia 

entrada. 

Abba + Bee Gees in Concert é um espetáculo que promete embarcar o público 

numa viagem emotiva, encantando desde os mais experientes que tiveram a 

oportunidade de vivenciar o auge dessas duas bandas, até mesmo as novas 

gerações que aprendem a admirar as músicas, que se tornaram verdadeiros hinos. 

Já no domingo (3/7), a partir das 9h, o Parque Estadual Serra do Mar recebe a 9ª 

edição do Festival do Cambuci, que contará com diversas atrações, como: tenda 

gourmet, expositores de bebidas e alimentos à base de cambuci, trilhas e 

caminhadas, música, dança, contação de história e apresentação teatral, além de 

muita diversão, aprendizado e valorização de uma das frutas mais emblemáticas e 

saborosas da Mata Atlântica. 

Às 16h, o Cine Clube retorna com a animação nacional ‘Minhocas’, que conta a 

história de Júnior, uma jovem minhoca que não consegue fazer amigos por ser 

considerado mimado demais pela mãe. Disposto a provar o contrário, ele desafia 

um dos que o provocam para um desafio envolvendo um arriscado salto sobre um 

penhasco. Entretanto, antes mesmo da disputa começar, Júnior é levado para a 

superfície por uma escavadeira. Longe de casa e em um ambiente hostil, ele acaba 

encontrando o vilão Big Wig, um tatu bola que deseja transformar as minhocas em 

escravos. 



 

 
 

Encerrando a programação, às 20h, será exibido o vencedor do Oscar de Melhor 

Filme de 1994, ‘Forrest Gump – O Contador de Histórias’, com Tom Hanks. Nesta 

obra, mesmo com o raciocínio lento, Forrest Gump nunca se sentiu desfavorecido. 

Graças ao apoio da mãe, ele teve uma vida normal. Seja no campo de futebol como 

um astro do esporte, lutando no Vietnã ou como capitão de um barco de pesca de 

camarão, Forrest inspira a todos com seu otimismo. Mas a pessoa que Forrest mais 

ama pode ser a mais difícil de salvar: seu amor de infância, a doce e perturbada 

Jenny. 

Serviço 

 Exposição Fotográfica: ‘Mudanças de um Contorno’ – Felipe Samurai 

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | sábados e feriados, das 12h às 17h 

Entrada Gratuita 

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

Mais informações: (12) 3883-9980 

 Cine Clube 

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

Dia 2 – às 16h – Os Incríveis | L 

Dia 2 – às 20h – Alexandre | 16 

Dia 3 – às 16h – Minhocas | L 

Dia 3 – às 20h – Forrest Gump – O Contador de Histórias | 14 

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

Mais informações: (12) 3897-5660 

 Abba + Bee Gees in Concert 

Dia: 2 de julho (sábado) 

Horário: 20h 

Ingressos: R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia) 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br | www.sympla.com.br | Livraria 

Mar de Letras: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 937 – Centro 

Classificação 16 anos 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá, Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3881-2623 

 9º Festival do Cambuci 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/agenda-cultural-traz-festival-gastronomico-exposicao-fotografica-e-cinema-gratuito/(12)%203883-9980
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/agenda-cultural-traz-festival-gastronomico-exposicao-fotografica-e-cinema-gratuito/(12)%203897-5660
http://www.bilheteriaexpress.com.br/
http://www.sympla.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/agenda-cultural-traz-festival-gastronomico-exposicao-fotografica-e-cinema-gratuito/(12)%203881-2623


 

 
 

Dia: 3 de junho (domingo) 

Horário: 9h às 17h 

Entrada Gratuita 

Local: Rua Horto Florestal, 1.200, Rio do Ouro – Caraguatatuba (sede do Parque 

Estadual Serra do Mar) 
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LFA 136 em Caraguatatuba promove desafio entre lutadores do Rio 

de Janeiro x São Paulo 

 

Caraguatatuba recebe no dia 15 de julho as emoções do LFA 136, um dos maiores 

eventos de MMA do mundo. Os amantes das artes marciais já podem esperar boas 

emoções e grandes lutas com o desafio entre Rio de Janeiro x São Paulo, com os 

lutadores dos dois estados se enfrentando. 

A luta principal terá Ítalo Gomes, do Rio de Janeiro, contra o paulista Wellington 

Predador, em um duelo da categoria peso-penas. Além da atração principal, o 

evento terá a estreia de Maria Eduarda, de Caraguatatuba, em sua primeira luta 

profissional contra Dayane Cristine. O evento tem horário previsto para começar às 

18h e será realizado no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG). 



 

 
 

Troca de ingressos 

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

iniciou nesta quarta-feira (29), no Fundo Social de Solidariedade, a troca de 

ingressos para o LFA 136. A edição de um dos maiores eventos de luta do mundo 

espera receber cerca de 3 mil pessoas. A troca vai até o dia 13 de julho ou até 

quando durarem os ingressos. 

Os ingressos serão trocados por um pacote de fralda infantil e um pacote de fralda 

geriátrica (cerca de R$ 40). Os interessados devem comparecer no Fundo Social de 

Solidariedade das 8h30 às 16h30, à Rua José Damazo dos Santos, Nº 39, no 

Centro. 

Bruno Ribeiro de Morais, 26 anos, fez qustão de ir buscar o ingresso para 

acompanhar a competição. “Vim buscar para mim, minha esposa e um casal de 

amigos porque gostamos muito de luta e, sempre que possível, assistimos”. 

Para a edição 136 do LFA, Caraguatatuba recebe um desafio entre lutadores do Rio 

de Janeiro X São Paulo. As lutas serão transmitidas no Canal Combate, a partir das 

22h, para mais de 200 países. 

Confira o card completo das competições 

Peso-pena: Italo Gomes x Wellington Prado 

Peso-mosca: Davi Costa x Eduardo Henrique da Silva 

Peso-palha feminino: Alexia Thainara x Janaína Silva 

Peso-pena: Jonas Bilharinho x Pedro Lopes 

Peso-galo: Wallace Lopes x Rafael Costa 

Card preliminar 

Peso-mosca: Junior Assis x Hermison Oliveira 

Peso-leve: Jairo Pacheco x Lucas Barros 

Peso-leve: Gabriel Souza x Patrick Bittencourt 

Peso-mosca feminino: Dayane Cristine x Maria Eduarda Santana 

Serviço: 

Troca de ingressos 

Local: Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba 

Dias: 29 de junho e 13 de julho (ou até durarem os ingressos) 

Horário: 8h30 até as 16h30 

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro 
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Prefeitura de Caraguatatuba finaliza limpeza no Mirante do 

Camaroeiro e Praça do Parcão 

 

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

nesta quarta-feira (29), diversos serviços de melhorias na região Central da cidade. 

Os locais que receberam benfeitorias de roçada e varrição foram o Mirante do Pôr 

do Som, com ação desde sexta-feira (24) e o Complexo Turístico do Mirante do 

Camaroeiro, com início na segunda-feira (27). 

Já na Praça do Parcão, no bairro Martim de Sá, os serviços iniciaram e terminaram 

hoje (29). Cerca de 40 funcionários atuam nos trabalhos. 

A Prefeitura destaca que a manutenção é realizada periodicamente e qualquer 

observação ou pedido deve ser solicitado através da Central 156. 
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Lei exige manutenção de segurança nos caixas eletrônicos de 

Caraguatatuba 

 

A lei que obriga as agências bancárias de Caraguatatuba a disponibilizar agentes 

de segurança privada nos terminais de caixas eletrônicos foi sancionada pelo 

prefeito Aguilar Junior. Agora, os bancos do município terão quatro meses para se 

enquadrar nos dispositivos da Lei Municipal nº 2.617, de 23 de junho de 2022, de 

autoria do vereador Renato Leite Carrijo de Aguilar. 

A legislação torna obrigatória a manutenção de segurança privada durante o 

período de funcionamento dos locais com caixas eletrônicos de responsabilidade 

dos estabelecimentos bancários. Ainda estão previstos na proposta a inclusão de 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_823.pdf


 

 
 

vigilantes armados, alarme ligado aos órgãos de segurança pública ou com a 

empresa prestadora de serviços de vigilância, além de câmeras. 

As empresas que não cumprirem essas determinações estarão sujeitas às 

penalidades de advertência, multa de 10 mil Unidades Fiscais do Município (R$ 

41.500); multa em dobro em caso de reincidência com suspensão do alvará de 

funcionamento por 30 dias; e suspensão do alvará de funcionamento expedido 

pelo município. A Prefeitura de Caraguatatuba fiscalizará o cumprimento da lei. 
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Prefeitura de Caraguatatuba faz nivelamento de bloquetes e 

colocação de sarjetas em avenida do bairro Sumaré 

 

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

com trabalho de colocação de sarjetas e nivelamento de bloquetes pela Avenida 

Siqueira Campos, no Sumaré. 

As equipes da Regional Centro – cinco  ajudantes, um motorista e um encarregado 

– estiveram nesta quarta-feira (29) dando andamento nas ações. 

De acordo com a Secretaria, será executado cerca de 12 metros de sarjeta, além 

de melhorias nos bloquetes da avenida que é uma alternativa para quem trafega 

pela Rodovia Rio-Santos (SP-55). 

Todo trabalho é realizado de forma manual pelos colaboradores da Secretaria. 



 

 
 

Qualquer serviço de manutenção pode ser solicitado à prefeitura pelo Canal de 

Atendimento do Aplicativo 156. 
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Projeto da assistência jurídica para pessoas de baixa renda de 

Caraguatatuba é aprovado 

 

O projeto de lei complementar que disciplina o serviço de assistência jurídica 

destinado às pessoas de baixa renda no município, de autoria do prefeito Aguilar 

Junior, foi aprovado na sessão da última terça-feira (28/06) da Câmara de 

Caraguatatuba. 

A lei complementar cria o serviço de assistência jurídica gratuita suplementar às 

atribuições da Defensoria Pública para a população de baixa renda de 

Caraguatatuba.  A proposta caracteriza como pessoa de baixa renda quem tem 

rendimento familiar de até três salários mínimos (R$ 3.636); não seja proprietária, 

titular de aquisição, herdeira, legatária ou usufrutuária de bens móveis, imóveis ou 

direitos com valores que ultrapassem 5 mil Unidades Fiscais do Estado de São 



 

 
 

Paulo (Ufesp), montante equivale a R$ 150.850; e não possua recursos financeiros 

em aplicações ou investimentos em valor acima de R$ 14.544 (12 salários 

mínimos). 

O serviço gratuito será coordenado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, por meio 

do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. A Prefeitura e a Ordem dos 

Advogados do Brasil de Caraguatatuba (OAB/SP – 65ª Subseção de Caraguatatuba) 

celebrarão convênio para o oferecimento da assistência jurídica gratuita ao público-

alvo. 

Para usufruir do benefício, o interessado preencherá um questionário de avaliação 

da situação econômico-financeira e apresentará documentação comprobatória 

para análise do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. 

Servidores públicos que não tenham constituído advogado para defendê-los em 

sindicâncias ou processos administrativos em trâmite no Departamento Ético-

Disciplinar da Secretaria da Administração e atendam aos requistos da referida lei, 

poderão solicitar à assistência gratuita. 

Com a aprovação da emenda aditiva do presidente da Câmara, Renato Leite Carrijo 

de Aguilar, o serviço recebeu o nome do ex-tesoureiro da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Caraguatatuba, Henrique Manoel Alves, falecido em maio deste ano. 

Na avaliação do secretário de Assuntos Jurídicos, Sandro Albok, o projeto é 

fundamental. “Eu não tenho dúvidas de que este é um projeto de suma 

importância e com a sua aprovação aqui na Câmara fará história já que ele é um 

projeto que visa ajudar cada vez mais a população de Caraguatatuba que necessita 

de assistência judiciária”, disse. 

A Câmara de Caraguatatuba promoveu duas audiências públicas nos dias 22 e 23 

de junho para discutir a proposta, com transmissão pelo site 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camaracaragua.sp.gov.br/
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Competição reúne 120 atletas de pesca esportiva em Caraguatatuba 

neste sábado e domingo 

 

A cidade de Caraguatatuba recebe neste fim de semana a 1ª Prova de Pesca 

Municipal ‘Vilma Domiciano’, na Praia do Massaguaçu, região norte do município. O 

evento esportivo, que tem organização da Federação Paulista de Pesca e 

Lançamento (FPPL), reunirá 120 competidores nas categorias masculina e 

feminina. 

Somando 60 duplas, as disputas ocorrerão em duas fases, sendo a primeira no 

sábado (2), das 13h às 17h, e a segunda no domingo (3), das 7h às 11h. As provas 

serão pontuadas em 20×1, sendo 20 pontos por peça e um ponto para cada grama 



 

 
 

do peixe fisgado. Segundo a FPPL, todos os peixes pescados durante o torneio 

serão doados para uma instituição de caridade do município. 

Os competidores que forem ao pódio, o que capturar o maior peixe e o que fisgar a 

maior quantidade de peças, receberão troféus. Além disso, os campeões também 

recebem prêmios em dinheiro no valor de R$ 2 mil. A organização sorteará ainda 

R$ 12 mil entre as duplas concorrentes, sendo R$ 9 mil para as masculinas e R$ 3 

mil às femininas. 

A prova tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Turismo), e da 

empresa Pescados Hasegawa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 

(11) 99981-9629. 

Homenageada 

A prova leva o nome da caraguatatubense Vilma de Souza Domiciano, que faleceu 

em 2017 aos 62 anos, sendo reconhecida como uma das maiores atletas da pesca 

esportiva do Brasil e do mundo. 

Além de inúmeros títulos estaduais e nacionais, ela também conquistou o 

hexacampeonato mundial na modalidade surfcasting (pesca de terra-firme) com a 

Seleção Feminina Brasileira de Pesca, na África do Sul, em 2010. 

Nascida na antiga Fazenda dos Ingleses, Vilma começou no esporte no final 

dos anos 70, com o apoio do marido, Edmur Domiciano, também campeão sul-

americano pelo Brasil, e conhecido pelo incentivo à pesca de lançamento em 

Caraguatatuba. 

Exemplo de atleta, Vilma Domiciano também foi campeã com a equipe nos 

campeonatos mundiais de pesca de 1988 e 2001 (França); 1995 e 1998 

(Portugal); e 2007 (Brasil). 
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Professores de Caraguatatuba participam de capacitação sobre 

Tecnologia e Inovação 

 

Em continuidade às ações e projetos realizados pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Educação, uma importante capacitação em Tecnologia e 

Inovação foi iniciada no último sábado (25). Em parceria com o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) campus Caraguatatuba, um 

grupo de 15 professores da rede municipal de ensino está participando do curso de 

‘Introdução à Lógica de Programação’, ministrado pelo prof. Me. Nelson Alves Pinto. 

Com carga horária total de 30 horas-aula, o curso tem como objetivo apresentar 

modos de trabalhar com o pensamento computacional em sala de aula, além de 

analisar como ele pode contribuir para o desenvolvimento das competências e 

habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 



 

 
 

O pensamento computacional é uma estratégia que permite resolver problemas, de 

forma eficiente, criando soluções genéricas para problemas variados, pertencentes 

a uma mesma classe, além de abordar os principais conceitos envolvidos no 

desenvolvimento de algoritmos de programação e algumas formas de 

representação de algoritmos, com o objetivo de desenvolver o raciocínio lógico 

aplicado à solução de problemas. 

A professora coordenadora do projeto Robótica, Rubia Costa, do setor de 

Informática Educativa, explicou que a capacitação deve desenvolver competências 

e habilidades para proporcionar aos professores uma visão crítica e sistemática 

sobre o tema. O conteúdo será acrescido e abordado a partir do 2º semestre letivo 

nas aulas de Robótica, que já são realizadas no contraturno escolar. 

A secretária da Educação, Márcia Paiva, comentou que, além dos investimentos em 

tecnologia na Educação, é imprescindível a formação continuada: “Temos a 

convicção sobre a necessidade de que o professor domine as tecnologias digitais 

de informação e comunicação. Desse modo, ele poderá aplicar e desenvolver junto 

aos estudantes um processo de ensino engajador e motivador, eficiente e de 

acordo com a realidade digital que vivemos”, concluiu. 
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Secretaria de Meio Ambiente promove visita ao Viveiro Municipal e 

sítio de plantação de berinjela 

 

Os alunos da Escola Estadual Maria Ester das Neves Dutra Damásio, no Morro do 

Algodão, participaram, na terça-feira (28), de uma visita técnica ao Viveiro 

Municipal, supervisionada pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. 

Ao todo, cerca de 20 alunos participaram da atividade prática. O grupo aprendeu 

sobre as diferentes espécies nativas cultivadas no Viveiro e a importância da 

preservação ambiental para o município. 

De acordo com Tatiane Santos, que guiou a turma ao longo da atividade, muitas 

pessoas ainda não conhecem o local. “Inclusive, alunos e os próprios professores 

se surpreendem ao descobrir o sítio de preservação ambiental e os diferentes tipos 



 

 
 

de plantas provenientes da Mata Atlântica. É gratificante poder mostrar um pouco 

dessa diversidade e transmitir esse conhecimento”, disse. 

Ainda ontem, os estudantes também tiveram a oportunidade de participar de uma 

ação importante da agricultura local, que é o processo da colheita de berinjelas. A 

Secretaria organizou uma visita ao Sítio Caraguá, que fica próximo ao Viveiro. 

Eles puderam ver a plantação e acompanhar o processo de higienização do legume 

para a venda. 

Sobre o Viveiro Municipal 

O espaço conta com um prédio de aproximadamente 400 m² que possui duas 

salas equipadas para treinamento com capacidade para até 50 pessoas. O local é 

aberto para utilização e visitação, mediante agendamento prévio pelo telefone (12) 

3897-2530 ou por email meioambiente@caraguatatuba.sp.gov.br. 

Entre as diversidades de plantas cultivadas lá, pode-se encontrar espécies como 

Ipê Amarelo, Araçá, Embaúba, Uvaia, Ipê Roxo, Aroeira, Juçara, Manacá, Butiá, 

Jerivá, Ingá, Grumixama, Pitanga e entre outras. 

O Viveiro está localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 2.500 – Jardim 

Itaúna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:meioambiente@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Prefeitura de Caraguatatuba disponibiliza vagas remanescentes para 

curso de aperfeiçoamento de editor de vídeo 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania e Sebrae, ainda tem vagas para o curso de aperfeiçoamento de editor de 

vídeo (moviemaker). Ele é voltado para pessoas referenciadas nos Centros de 

Referência de Assistência Social (Cras) do município que sejam maiores de 18 

anos. 

De acordo com a Secretaria, das 16 vagas preenchidas, pelo menos a metade dos 

alunos faltou, por isso a abertura de mais oportunidades. 

O curso é realizado na Emef Prof. Antônio Freitas de Avelar e as inscrições podem 

ser feitas no Cras de referência. O curso de aperfeiçoamento de editor de vídeo tem 



 

 
 

como professores representantes do Senai e tem como objetivo apresentar 

técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em vídeos. 

O aluno vai aprender o passo a passo da criação de uma animação, importação e 

exportação de arquivos. Ao final, o participante receberá conhecimento de finanças 

e vendas para poder empreender. 

Dias técnicos: 27/06 a 15/07 (segunda à sexta) 

Das 18h às 22h 

Dias de gestão (finanças e vendas): 18/07 e 19/07 

Das 18h às 22h 

Local: Emef Prof. Antônio Freitas De Avelar 

Endereço: Rua João Marcello, 302 – Estrela D’Alva 
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Festa de São Pedro Pescador começa nesta sexta-feira em 

Caraguatatuba 

 

O dia de São Pedro, celebrado nesta quarta-feira (29), será comemorado com 

programação religiosa e cultural em Caraguatatuba. A Festa de São Pedro 

Pescador, promovida pela Paróquia Nossa Senhora da Visitação, ocorrerá de 1º a 3 

de julho, na Praça Irmã Lucila, no bairro Massaguaçu, região norte do município. 

A festividade, que volta a ser realizada de forma presencial após dois anos de 

suspensão devido à pandemia da Covid-19, irá reunir a comunidade em missas, na 

tradicional quermesse e apresentações musicais diversas em celebração ao santo 

padroeiro dos pescadores. 

O cardápio da festa contará com comidas e bebidas típicas, incluindo bolinho 

caipira e pratos elaborados à base de mexilhão, além de pastel, lanche de pernil, 

caldinho, vinho quente, quentão, entre outras opções gastronômicas. As iguarias 

serão vendidas a preços populares (entre R$ 5 e R$ 20). 

Na sexta-feira (1º), a parte social do evento terá início a partir das 18h, com as 

barracas de alimentação. A missa de abertura ocorre na Paróquia Nossa Senhora 

da Visitação, às 19h30, com entronização da imagem do padroeiro no local da 

festa, onde também será feito o levantamento do mastro, às 20h30. Em seguida, 

tem música com a Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro. 

A festividade reabre no sábado (2), às 14h, com a animação do cantor Zirinho da 

Bahia. Logo depois, tem o sertanejo de Zé da Viola e Washington Oliveira, às 15h. A 

agenda musical continua às 17h com o músico Pacelli, e encerra com o forró da 

banda Luacaiana, às 20h. Haverá celebração litúrgica na Capela Santa Cruz, às 

19h30. 

O último dia de comemorações começa às 9h com a realização de missa campal, 

que celebrará a devoção dos pescadores ao seu santo padroeiro. A festa social terá 



 

 
 

o som do ritmo MPB de Eliana Bañeza, a partir das 14h. A programação segue às 

16h com pop de Rick Blend, encerrando às 18h com a dupla Everson & Maiane. A 

quermesse continua até às 22h. 

A festa é realizada com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de 

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

com a organização interna da Paróquia Nossa Senhora da Visitação. Mais 

informações pelo telefone (12) 3884-5907. 

Confira a programação completa da Festa de São Pedro Pescador 

Dia 1º/7 (Sexta-feira) 

18h à 0h – Quermesse 

19h30 – Missa de abertura na Paróquia Nossa Senhora da Visitação 

20h30 – Entronização da imagem e levantamento do mastro de São Pedro no local 

da festa 

20h30 – Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro 

Dia 2/7 (Sábado) 

14h à 0h – Quermesse 

14h – Zirinho da Bahia 

15h – Zé da Viola e Washington Oliveira 

17h – Pacelli 

19h30 – Missa na Capela Santa Cruz 

20h – Banda Luacaiana 

Dia 3/7 (Domingo) 

9h às 22h – Quermesse 

9h – Missa Campal no local da festa 

14h – Eliana Bañeza 

16h – Rick Blend 

18h – Everson & Maiane 

Serviço 

Festa Social 

Praça Irmã Lucila 

Endereço: Avenida Maria Carlota, s/n – Massaguaçu 

Missas 



 

 
 

Capela Santa Cruz 

Endereço: Avenida Maria Carlota, 774 – Massaguaçu 

Paróquia Nossa Senhora da Visitação 

Endereço: Rua Pescador Manoel Marcondes Sodré, 75 – Massaguaçu 
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33º CAMPEONATO BRASILEIRO DE JET SKI 2022 REÚNE O MELHOR 

DA MODALIDADE EM CARAGUATATUBA 

 

A movimentação da primeira das três etapas programadas começa nesta sexta-

feira, na praia do Centro e vai até domingo. 

O Campeonato Brasileiro de Jet Ski 2022 / Pre World Qualifying Series será aberto 

nesta sexta-feira e vai até domingo. As disputas da primeira etapa da 33ª edição da 

competição será realizada na praia do Centro, em frente ao número 315 da 

avenida Arthur Costa Filho, em Caraguatatuba, Litoral Norte Paulista. A 

programação diária tem início previsto para as 10 horas e se prolongará até o final 

da tarde. 

Nesta sexta-feira serão realizadas as inscrições seguidas do briefing. Os treinos 

oficiais devem começar às 13 horas. No sábado e domingo acontecerão as baterias 

nas 30 categorias que fazem parte do 33º Campeonato Brasileiro de Jet Ski. 

Uma grande estrutura foi montada no local, em um total de 420 metros linear. São 

arquibancadas, área vip, secretaria, área de alimentação, boxes, tenda para o 

Departamento Médico, banheiros químicos entre outros. Um grande público de 

Caraguatatuba, Litoral Norte e Vale do Paraíba, principalmente, são esperados para 

acompanhar a performance de pilotos dos Estados de São Paulo, Bahia, Rio 

Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal. Também convidados 

do Uruguai, Argentina e Paraguai. 

Para o presidente da BJSA, Fernando Couto Bonilha essa edição é muito especial. 

“Estamos retomando às competições, que ficaram paralisadas por dois anos, em 

razão da pandemia da covid-19 e faremos o campeonato em três etapas em três 



 

 
 

cidades distintas em dois Estados. Isso não acontecia desde 2014”. As outras duas 

etapas programadas são as seguintes: 19 a 21 de agosto, em Rifaina (SP) e de 7 a 

10 de setembro, em Paraty (RJ). 

O dirigente destacou ainda que o 33º Campeonato Brasileiro de Jet Ski é pré 

qualificatório para o 41º Campeonato Mundial que será realizado de 3 a 9 de 

outubro, em Lake Havasu, no Arizona (EUA). Competição em que o Brasil sempre 

teve bons resultados, principalmente em 1999 e 2001, quando foi vice-campeão 

da Copa das Nações. 

Um dos destaques do 33º Campeonato Brasileiro de Jet Ski 2022 / Pre World 

Qualifying é o paulistano Denísio Casarini Filho (Deninho) que volta a disputa após 

9 anos afastado da modalidade. Está motivado para essa retomada e espera ter 

boa performance nas baterias das diversas categorias que irá participar com 

destaque para Runabout Pro Turbo GP, considerada a Fórmula 1 da modalidade. 

Também na Supercourse Turbo GP. 

Deninho tem um dos mais respeitados currículo do jet ski nacional. São 20 títulos 

brasileiros conquistados em 28 anos de carreira, além de três conquistas no 

Campeonato Mundial de 2007. O piloto de São Paulo também compete em ralis de 

motos e carros, com várias conquistas no segmento. 

Outro nome que figura entre os favoritos é de Giuliano Casarini, primo de Deninho. 

Desde que estreou no Campeonato Brasileiro há cerca de dez anos, sempre esteve 

entre os primeiros e já conquistou diversos títulos nacionais. 

O paulista Reinaldo Cangueiro, de Fernandópolis, também está retornando às 

competições de jet. Piloto experiente tem no currículo cinco títulos brasileiros. Vai 

estrear equipamento nessa abertura do 33º Campeonato Brasileiro de Jet Ski. 

Treinou intensivamente e está otimista em relação aquilo que poderá conquistar 

em Caraguatatuba. 

O gaúcho Marco Antonio Régis (Toninho), de São Leopoldo, também estará 

competindo em Caraguatatuba. Treinou forte, principalmente na parte física, uma 

vez que as baterias exigem muito dos pilotos, principalmente em competição no 

mar. Sua expectativa é aumentar o número de títulos no Brasileiro, onde já 

conquistou três, em 2002, na categoria Supercourse e em 2014 na Supercourse e 

Aspirado. 

O baiano Cristiano Magarão, de Salvador, chega para etapa de abertura do 

Campeonato Brasileiro de Jet Ski 2022 como um dos favoritos. Foi campeão 

nacional no Freestyle Amador, Freestyle Expert, depois passou a competir em 

categorias de circuito fechado e arrancada. Junto com ele, competirão outros 

pilotos de Itabuna, no sul da Bahia. A equipe representará o Nordeste na 

competição. 



 

 
 

O Campeonato Brasileiro de Jet Ski volta a ter a presença feminina com a gaúcha 

Simone Zanotti, de Guaíba. As mulheres que passaram pela competição como a 

paranaense Camille Rangel, a paulista Elizabeth Bechara e a goiana Gisele Hattori 

sempre tiveram boas performances. Agora Simone espera manter a tradição e 

estará competindo na categoria contra adversários homens. Promete andar forte e 

brigar por título. 

O 33º CAMPEONATO BRASILEIRO DE JET SKI 2022 / PRE WORLD QUALIFYING 

SERIES é uma realização da BJSA / ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JET SKI e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA / SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TURISMO, com supervisão da IJSBA – INTERNATIONAL JET SPORTS BOATING 

ASSOCIATION. O apoio oficial da CONFEDERACION SUDAMERICANA DE 

MOTONAUTICA, Casarini/BRP, jetskiNworld, Jet Chula/YAMAHA, Arieltek, Frutalli 

Açaí, CASAGROUP, Thomas Cavendish Beer, STELS Quadriciclos Brasil, Estaleiro 

Rossini, Usina do Jet, F Racing, Lynx, Bica Jet, Magnata da Barba, ADM Auto Moto 

Parts, PROLIFE, PRIME 360º, CELMAR BOATS, NOS TRILHOS Entretenimento, 

Morada Litoral FM  95,5, Revista Oficial Boat Shopping. Produção: G7 SPORTS. O 

evento conta com apoio da MARINHA DO BRASIL, CORPO DE BOMBEIROS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO E POLÍCIA MILITAR. 
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PAT de Caraguatatuba tem 154 vagas de emprego até sexta-feira 

 

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

quarta-feira (29) o quadro de vagas para 154 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são 20 para motoboy e 10 para corretor de imóveis. 

Também há oito vagas para promotor de vendas para pessoa com deficiência 

(PcD). 

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, ajudante de 

cozinha, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, armador, auxiliar 

administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza em marina, auxiliar de 

manutenção, auxiliar de mecânico, auxiliar operacional de logística, balconista, 

carpinteiro, chefe de cozinha, chefe de seção flv (frutas, legumes e verduras), 

consultor de vendas (autos), corretor de imóveis, costureira, cozinheira (o), 

eletricista de autos, eletricista de manutenção, encanador, encarregado de obras, 

estoquista, executivo de contas (gerente de contas), faxineira (o), funileiro, 

instalador de alarmes, instalador de alarmes residenciais, instrutor de inglês, 

marceneiro, mecânico automotivo, mecânico, mecânico de linha leve e pesada, 

mecânico de máquinas pesadas (diesel), mecânico de refrigeração, montador de 

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

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

motorista de caminhão munck, operador de cobrança, operador de cobrança 

(estágio), operador de loja, operador de loja pleno (fiscal de prevenção e perdas), 

operador de produção (serviço pesado), pintor de automóveis, pizzaiolo, polidor de 

automóveis, polidor de veículos, preparador de estruturas metálicas, promotor de 

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

vendas, serralheiro, sushiman, técnico de enfermagem, técnico em elétrica 

(subestação), técnico em instrumentação, tratorista, vendedor (vidraçaria), 

vendedor, vendedor de seguros, vendedor em ótica, vendedor externo e 

vendedor/consultor comercial. 
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LFA 136 em Caraguatatuba promove desafio entre lutadores do Rio 

de Janeiro x São Paulo 

 

Caraguatatuba recebe no dia 15 de julho as emoções do LFA 136, um dos maiores 

eventos de MMA do mundo. Os amantes das artes marciais já podem esperar boas 

emoções e grandes lutas com o desafio entre Rio de Janeiro x São Paulo, com os 

lutadores dos dois estados se enfrentando. 

A luta principal terá Ítalo Gomes, do Rio de Janeiro, contra o paulista Wellington 

Predador, em um duelo da categoria peso-penas. Além da atração principal, o 

evento terá a estreia de Maria Eduarda, de Caraguatatuba, em sua primeira luta 

profissional contra Dayane Cristine. O evento tem horário previsto para começar às 

18h e será realizado no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG). 

Troca de ingressos 

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

iniciou nesta quarta-feira (29), no Fundo Social de Solidariedade, a troca de 

ingressos para o LFA 136. A edição de um dos maiores eventos de luta do mundo 

espera receber cerca de 3 mil pessoas. A troca vai até o dia 13 de julho ou até 

quando durarem os ingressos. 

Os ingressos serão trocados por um pacote de fralda infantil e um pacote de fralda 

geriátrica (cerca de R$ 40). Os interessados devem comparecer no Fundo Social de 

Solidariedade das 8h30 às 16h30, à Rua José Damazo dos Santos, Nº 39, no 

Centro. 

Bruno Ribeiro de Morais, 26 anos, fez qustão de ir buscar o ingresso para 

acompanhar a competição. “Vim buscar para mim, minha esposa e um casal de 

amigos porque gostamos muito de luta e, sempre que possível, assistimos”. 



 

 
 

Para a edição 136 do LFA, Caraguatatuba recebe um desafio entre lutadores do Rio 

de Janeiro X São Paulo. As lutas serão transmitidas no Canal Combate, a partir das 

22h, para mais de 200 países. 

Confira o card completo das competições 

Peso-pena: Italo Gomes x Wellington Prado 

Peso-mosca: Davi Costa x Eduardo Henrique da Silva 

Peso-palha feminino: Alexia Thainara x Janaína Silva 

Peso-pena: Jonas Bilharinho x Pedro Lopes 

Peso-galo: Wallace Lopes x Rafael Costa 

Card preliminar 

Peso-mosca: Junior Assis x Hermison Oliveira 

Peso-leve: Jairo Pacheco x Lucas Barros 

Peso-leve: Gabriel Souza x Patrick Bittencourt 

Peso-mosca feminino: Dayane Cristine x Maria Eduarda Santana 

Serviço: 

Troca de ingressos 

Local: Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba 

Dias: 29 de junho e 13 de julho (ou até durarem os ingressos) 

Horário: 8h30 até as 16h30 

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro 
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Prefeitura de Caraguatatuba finaliza limpeza no Mirante do 

Camaroeiro e Praça do Parcão 

 

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

nesta quarta-feira (29), diversos serviços de melhorias na região Central da cidade. 

Os locais que receberam benfeitorias de roçada e varrição foram o Mirante do Pôr 

do Som, com ação desde sexta-feira (24) e o Complexo Turístico do Mirante do 

Camaroeiro, com início na segunda-feira (27). 

Já na Praça do Parcão, no bairro Martim de Sá, os serviços iniciaram e terminaram 

hoje (29). Cerca de 40 funcionários atuam nos trabalhos. 

A Prefeitura destaca que a manutenção é realizada periodicamente e qualquer 

observação ou pedido deve ser solicitado através da Central 156. 
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Lei exige manutenção de segurança nos caixas eletrônicos de 

Caraguatatuba 

 

A lei que obriga as agências bancárias de Caraguatatuba a disponibilizar agentes 

de segurança privada nos terminais de caixas eletrônicos foi sancionada pelo 

prefeito Aguilar Junior. Agora, os bancos do município terão quatro meses para se 

enquadrar nos dispositivos da Lei Municipal nº 2.617, de 23 de junho de 2022, de 

autoria do vereador Renato Leite Carrijo de Aguilar. 

A legislação torna obrigatória a manutenção de segurança privada durante o 

período de funcionamento dos locais com caixas eletrônicos de responsabilidade 

dos estabelecimentos bancários. Ainda estão previstos na proposta a inclusão de 

vigilantes armados, alarme ligado aos órgãos de segurança pública ou com a 

empresa prestadora de serviços de vigilância, além de câmeras. 

As empresas que não cumprirem essas determinações estarão sujeitas às 

penalidades de advertência, multa de 10 mil Unidades Fiscais do Município (R$ 

41.500); multa em dobro em caso de reincidência com suspensão do alvará de 

funcionamento por 30 dias; e suspensão do alvará de funcionamento expedido 

pelo município. A Prefeitura de Caraguatatuba fiscalizará o cumprimento da lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_823.pdf
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Prefeitura de Caraguatatuba faz nivelamento de bloquetes e 

colocação de sarjetas em avenida do bairro Sumaré 

 

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

com trabalho de colocação de sarjetas e nivelamento de bloquetes pela Avenida 

Siqueira Campos, no Sumaré. 

As equipes da Regional Centro – cinco ajudantes, um motorista e um encarregado 

– estiveram nesta quarta-feira (29) dando andamento nas ações. 

De acordo com a Secretaria, será executado cerca de 12 metros de sarjeta, além 

de melhorias nos bloquetes da avenida que é uma alternativa para quem trafega 

pela Rodovia Rio-Santos (SP-55). 

Todo trabalho é realizado de forma manual pelos colaboradores da Secretaria. 

Qualquer serviço de manutenção pode ser solicitado à prefeitura pelo Canal de 

Atendimento do Aplicativo 156. 
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Projeto da assistência jurídica para pessoas de baixa renda de 

Caraguatatuba é aprovado 

 

O projeto de lei complementar que disciplina o serviço de assistência jurídica 

destinado às pessoas de baixa renda no município, de autoria do prefeito Aguilar 

Junior, foi aprovado na sessão da última terça-feira (28/06) da Câmara de 

Caraguatatuba. 

A lei complementar cria o serviço de assistência jurídica gratuita suplementar às 

atribuições da Defensoria Pública para a população de baixa renda de 

Caraguatatuba. A proposta caracteriza como pessoa de baixa renda quem tem 

rendimento familiar de até três salários mínimos (R$ 3.636); não seja proprietária, 

titular de aquisição, herdeira, legatária ou usufrutuária de bens móveis, imóveis ou 

direitos com valores que ultrapassem 5 mil Unidades Fiscais do Estado de São 

Paulo (Ufesp), montante equivale a R$ 150.850; e não possua recursos financeiros 

em aplicações ou investimentos em valor acima de R$ 14.544 (12 salários 

mínimos). 

O serviço gratuito será coordenado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, por meio 

do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. A Prefeitura e a Ordem dos 

Advogados do Brasil de Caraguatatuba (OAB/SP – 65ª Subseção de Caraguatatuba) 

celebrarão convênio para o oferecimento da assistência jurídica gratuita ao público-

alvo. 

Para usufruir do benefício, o interessado preencherá um questionário de avaliação 

da situação econômico-financeira e apresentará documentação comprobatória 

para análise do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. 

Servidores públicos que não tenham constituído advogado para defendê-los em 

sindicâncias ou processos administrativos em trâmite no Departamento Ético-



 

 
 

Disciplinar da Secretaria da Administração e atendam aos requistos da referida lei, 

poderão solicitar à assistência gratuita. 

Com a aprovação da emenda aditiva do presidente da Câmara, Renato Leite Carrijo 

de Aguilar, o serviço recebeu o nome do ex-tesoureiro da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Caraguatatuba, Henrique Manoel Alves, falecido em maio deste ano. 

Na avaliação do secretário de Assuntos Jurídicos, Sandro Albok, o projeto é 

fundamental. “Eu não tenho dúvidas de que este é um projeto de suma 

importância e com a sua aprovação aqui na Câmara fará história já que ele é um 

projeto que visa ajudar cada vez mais a população de Caraguatatuba que necessita 

de assistência judiciária”, disse. 

A Câmara de Caraguatatuba promoveu duas audiências públicas nos dias 22 e 23 

de junho para discutir a proposta, com transmissão pelo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
 

Clipping de Notícias: 29/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Competição reúne 120 atletas de pesca esportiva em Caraguatatuba 

neste sábado e domingo 

 

A cidade de Caraguatatuba recebe neste fim de semana a 1ª Prova de Pesca 

Municipal ‘Vilma Domiciano’, na Praia do Massaguaçu, região norte do município. O 

evento esportivo, que tem organização da Federação Paulista de Pesca e 

Lançamento (FPPL), reunirá 120 competidores nas categorias masculina e 

feminina. 

Somando 60 duplas, as disputas ocorrerão em duas fases, sendo a primeira no 

sábado (2), das 13h às 17h, e a segunda no domingo (3), das 7h às 11h. As provas 

serão pontuadas em 20×1, sendo 20 pontos por peça e um ponto para cada grama 

do peixe fisgado. Segundo a FPPL, todos os peixes pescados durante o torneio 

serão doados para uma instituição de caridade do município. 

Os competidores que forem ao pódio, o que capturar o maior peixe e o que fisgar a 

maior quantidade de peças, receberão troféus. Além disso, os campeões também 

recebem prêmios em dinheiro no valor de R$ 2 mil. A organização sorteará ainda 

R$ 12 mil entre as duplas concorrentes, sendo R$ 9 mil para as masculinas e R$ 3 

mil às femininas. 

A prova tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Turismo), e da 

empresa Pescados Hasegawa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 

(11) 99981-9629. 

Homenageada 

A prova leva o nome da caraguatatubense Vilma de Souza Domiciano, que faleceu 

em 2017 aos 62 anos, sendo reconhecida como uma das maiores atletas da pesca 

esportiva do Brasil e do mundo. 



 

 
 

Além de inúmeros títulos estaduais e nacionais, ela também conquistou o 

hexacampeonato mundial na modalidade surfcasting (pesca de terra-firme) com a 

Seleção Feminina Brasileira de Pesca, na África do Sul, em 2010. 

Nascida na antiga Fazenda dos Ingleses, Vilma começou no esporte no final 

dos anos 70, com o apoio do marido, Edmur Domiciano, também campeão sul-

americano pelo Brasil, e conhecido pelo incentivo à pesca de lançamento em 

Caraguatatuba. 

Exemplo de atleta, Vilma Domiciano também foi campeã com a equipe nos 

campeonatos mundiais de pesca de 1988 e 2001 (França); 1995 e 1998 

(Portugal); e 2007 (Brasil). 
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Prefeitura de Caraguatatuba disponibiliza vagas remanescentes para 

curso de aperfeiçoamento de editor de vídeo 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania e Sebrae, ainda tem vagas para o curso de aperfeiçoamento de editor de 

vídeo (moviemaker). Ele é voltado para pessoas referenciadas nos Centros de 

Referência de Assistência Social (Cras) do município que sejam maiores de 18 

anos. 

De acordo com a Secretaria, das 16 vagas preenchidas, pelo menos a metade dos 

alunos faltou, por isso a abertura de mais oportunidades. 

O curso é realizado na Emef Prof. Antônio Freitas de Avelar e as inscrições podem 

ser feitas no Cras de referência. O curso de aperfeiçoamento de editor de vídeo tem 

como professores representantes do Senai e tem como objetivo apresentar 

técnicas de edição, composição e criação de efeitos especiais e visuais em vídeos. 

O aluno vai aprender o passo a passo da criação de uma animação, importação e 

exportação de arquivos. Ao final, o participante receberá conhecimento de finanças 

e vendas para poder empreender. 

Dias técnicos: 27/06 a 15/07 (segunda à sexta) 

Das 18h às 22h 

Dias de gestão (finanças e vendas): 18/07 e 19/07 

Das 18h às 22h 

Local: Emef Prof. Antônio Freitas De Avelar 

Endereço: Rua João Marcello, 302 – Estrela D’Alva 
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Professores de Caraguatatuba participam de capacitação sobre 

Tecnologia e Inovação 

 

Em continuidade às ações e projetos realizados pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Educação, uma importante capacitação em Tecnologia e 

Inovação foi iniciada no último sábado (25). Em parceria com o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) campus Caraguatatuba, um 

grupo de 15 professores da rede municipal de ensino está participando do curso de 

‘Introdução à Lógica de Programação’, ministrado pelo prof. Me. Nelson Alves Pinto. 

Com carga horária total de 30 horas-aula, o curso tem como objetivo apresentar 

modos de trabalhar com o pensamento computacional em sala de aula, além de 

analisar como ele pode contribuir para o desenvolvimento das competências e 

habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

O pensamento computacional é uma estratégia que permite resolver problemas, de 

forma eficiente, criando soluções genéricas para problemas variados, pertencentes 

a uma mesma classe, além de abordar os principais conceitos envolvidos no 

desenvolvimento de algoritmos de programação e algumas formas de 

representação de algoritmos, com o objetivo de desenvolver o raciocínio lógico 

aplicado à solução de problemas. 

A professora coordenadora do projeto Robótica, Rubia Costa, do setor de 

Informática Educativa, explicou que a capacitação deve desenvolver competências 

e habilidades para proporcionar aos professores uma visão crítica e sistemática 

sobre o tema. O conteúdo será acrescido e abordado a partir do 2º semestre letivo 

nas aulas de Robótica, que já são realizadas no contraturno escolar. 

A secretária da Educação, Márcia Paiva, comentou que, além dos investimentos em 

tecnologia na Educação, é imprescindível a formação continuada: “Temos a 



 

 
 

convicção sobre a necessidade de que o professor domine as tecnologias digitais 

de informação e comunicação. Desse modo, ele poderá aplicar e desenvolver junto 

aos estudantes um processo de ensino engajador e motivador, eficiente e de 

acordo com a realidade digital que vivemos”, concluiu. 
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Secretaria de Meio Ambiente promove visita ao Viveiro Municipal e 

sítio de plantação de berinjela 

 

Os alunos da Escola Estadual Maria Ester das Neves Dutra Damásio, no Morro do 

Algodão, participaram, na terça-feira (28), de uma visita técnica ao Viveiro 

Municipal, supervisionada pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. 

Ao todo, cerca de 20 alunos participaram da atividade prática. O grupo aprendeu 

sobre as diferentes espécies nativas cultivadas no Viveiro e a importância da 

preservação ambiental para o município. 

De acordo com Tatiane Santos, que guiou a turma ao longo da atividade, muitas 

pessoas ainda não conhecem o local. “Inclusive, alunos e os próprios professores 

se surpreendem ao descobrir o sítio de preservação ambiental e os diferentes tipos 

de plantas provenientes da Mata Atlântica. É gratificante poder mostrar um pouco 

dessa diversidade e transmitir esse conhecimento”, disse. 

Ainda ontem, os estudantes também tiveram a oportunidade de participar de uma 

ação importante da agricultura local, que é o processo da colheita de berinjelas. A 

Secretaria organizou uma visita ao Sítio Caraguá, que fica próximo ao Viveiro. 

Eles puderam ver a plantação e acompanhar o processo de higienização do legume 

para a venda. 

Sobre o Viveiro Municipal 

O espaço conta com um prédio de aproximadamente 400 m² que possui duas 

salas equipadas para treinamento com capacidade para até 50 pessoas. O local é 

aberto para utilização e visitação, mediante agendamento prévio pelo telefone (12) 

3897-2530 ou por email meioambiente@caraguatatuba.sp.gov.br. 

mailto:meioambiente@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Entre as diversidades de plantas cultivadas lá, pode-se encontrar espécies como 

Ipê Amarelo, Araçá, Embaúba, Uvaia, Ipê Roxo, Aroeira, Juçara, Manacá, Butiá, 

Jerivá, Ingá, Grumixama, Pitanga e entre outras. 

O Viveiro está localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 2.500 – Jardim 

Itaúna. 
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Professores de Caraguatatuba participam de capacitação sobre 

Tecnologia e Inovação 

 

Em continuidade às ações e projetos realizados pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Educação, uma importante capacitação em Tecnologia e 

Inovação foi iniciada no último sábado (25). Em parceria com o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) campus Caraguatatuba, um 

grupo de 15 professores da rede municipal de ensino está participando do curso de 

‘Introdução à Lógica de Programação’, ministrado pelo prof. Me. Nelson Alves Pinto. 

Com carga horária total de 30 horas-aula, o curso tem como objetivo apresentar 

modos de trabalhar com o pensamento computacional em sala de aula, além de 

analisar como ele pode contribuir para o desenvolvimento das competências e 

habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

O pensamento computacional é uma estratégia que permite resolver problemas, de 

forma eficiente, criando soluções genéricas para problemas variados, pertencentes 

a uma mesma classe, além de abordar os principais conceitos envolvidos no 

desenvolvimento de algoritmos de programação e algumas formas de 

representação de algoritmos, com o objetivo de desenvolver o raciocínio lógico 

aplicado à solução de problemas. 



 

 
 

A professora coordenadora do projeto Robótica, Rubia Costa, do setor de 

Informática Educativa, explicou que a capacitação deve desenvolver competências 

e habilidades para proporcionar aos professores uma visão crítica e sistemática 

sobre o tema. O conteúdo será acrescido e abordado a partir do 2º semestre letivo 

nas aulas de Robótica, que já são realizadas no contraturno escolar. 

A secretária da Educação, Márcia Paiva, comentou que, além dos investimentos em 

tecnologia na Educação, é imprescindível a formação continuada: “Temos a 

convicção sobre a necessidade de que o professor domine as tecnologias digitais 

de informação e comunicação. Desse modo, ele poderá aplicar e desenvolver junto 

aos estudantes um processo de ensino engajador e motivador, eficiente e de 

acordo com a realidade digital que vivemos”, concluiu. 
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Campanha do Agasalho termina amanhã, mas doações podem ser 

feitas o ano todo no Fundo Social de Caraguatatuba 

 

A Campanha do Agasalho promovida pelo Fundo Social de Caraguatatuba, em 

parceria com o Governo do Estado, termina amanhã (30), mas as doações podem 

ser realizadas durante todo o ano no espaço. 

Até agora, o Fundo Social recebeu a doação de 4.055 roupas de frio, 56 

cobertores, 16 toalhas e 45 lençóis. Este ano, a Campanha contou com a parceria 

de diversos comércios, hotéis, pousadas e quiosques da cidade. 

Quem quiser ajudar, os itens de mais necessidade ainda são cobertores e roupas 

de cama, além de agasalhos e roupas de frio. 

As doações são direcionadas às famílias encaminhadas pelos Centros de 

Referência de Assistência Social (Cras) de acordo com os critérios sociais, durante 

o ano inteiro. 

Pontos de coleta 

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

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

região sul. 



 

 
 

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

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

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

Confira alguns locais: 

 Sebrae 

 Angélica yoga pérolas 

 Hotel Pousada da Costa 

 Thiana Imóveis 

 Veibras 

 Padaria Esquina do Indaiá 

 Padaria Leslie 

 Padaria Lobo 

 Clínica Luciana 

 Laticínios Litoral Norte 

 Padaria do Porto 

 Sicoob 

 Caraguá Praia Shopping 

 Caraguá Imóveis 

 Laboratório Bellato 

 Kintal do Marquinhos 

 Acaí Mix 

 JR 

 Kalpar 

 Tio Coxinha 

 HEC 

 G&F Advogados 

 Assistência Litoral Norte Funerária 

 Hotel Vivendas 

 Batatuba 

 Skina Chicken 

 Samara Colchões 



 

 
 

 Empório Natu 

 JJ Shoes 

 Ótica Indaiá 

 Estética Sol 

 Kiskonofre 

 AutoVitrais 

 Sorridents 

 Pinta Mundi 

Serviço 

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

3897-5656 

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

Sul) 

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

– Sumaré 
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Competição reúne 120 atletas de pesca esportiva em Caraguatatuba 

neste sábado e domingo 

 

A cidade de Caraguatatuba recebe neste fim de semana a 1ª Prova de Pesca 

Municipal ‘Vilma Domiciano’, na Praia do Massaguaçu, região norte do município. O 

evento esportivo, que tem organização da Federação Paulista de Pesca e 

Lançamento (FPPL), reunirá 120 competidores nas categorias masculina e 

feminina. 

Somando 60 duplas, as disputas ocorrerão em duas fases, sendo a primeira no 

sábado (2), das 13h às 17h, e a segunda no domingo (3), das 7h às 11h. As provas 

serão pontuadas em 20×1, sendo 20 pontos por peça e um ponto para cada grama 

do peixe fisgado. Segundo a FPPL, todos os peixes pescados durante o torneio 

serão doados para uma instituição de caridade do município. 

Os competidores que forem ao pódio, o que capturar o maior peixe e o que fisgar a 

maior quantidade de peças, receberão troféus. Além disso, os campeões também 

recebem prêmios em dinheiro no valor de R$ 2 mil. A organização sorteará ainda 

R$ 12 mil entre as duplas concorrentes, sendo R$ 9 mil para as masculinas e R$ 3 

mil às femininas. 

A prova tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Turismo), e da 

empresa Pescados Hasegawa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 

(11) 99981-9629. 

Homenageada 



 

 
 

A prova leva o nome da caraguatatubense Vilma de Souza Domiciano, que faleceu 

em 2017 aos 62 anos, sendo reconhecida como uma das maiores atletas da pesca 

esportiva do Brasil e do mundo. 

Além de inúmeros títulos estaduais e nacionais, ela também conquistou o 

hexacampeonato mundial na modalidade surfcasting (pesca de terra-firme) com a 

Seleção Feminina Brasileira de Pesca, na África do Sul, em 2010. 

Nascida na antiga Fazenda dos Ingleses, Vilma começou no esporte no final 

dos anos 70, com o apoio do marido, Edmur Domiciano, também campeão sul-

americano pelo Brasil, e conhecido pelo incentivo à pesca de lançamento em 

Caraguatatuba. 

Exemplo de atleta, Vilma Domiciano também foi campeã com a equipe nos 

campeonatos mundiais de pesca de 1988 e 2001 (França); 1995 e 1998 

(Portugal); e 2007 (Brasil). 
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Projeto da assistência jurídica para pessoas de baixa renda de 

Caraguatatuba é aprovado 

 

O projeto de lei complementar que disciplina o serviço de assistência jurídica 

destinado às pessoas de baixa renda no município, de autoria do prefeito Aguilar 

Junior, foi aprovado na sessão da última terça-feira (28/06) da Câmara de 

Caraguatatuba. 

A lei complementar cria o serviço de assistência jurídica gratuita suplementar às 

atribuições da Defensoria Pública para a população de baixa renda de 

Caraguatatuba.  A proposta caracteriza como pessoa de baixa renda quem tem 

rendimento familiar de até três salários mínimos (R$ 3.636); não seja proprietária, 

titular de aquisição, herdeira, legatária ou usufrutuária de bens móveis, imóveis ou 

direitos com valores que ultrapassem 5 mil Unidades Fiscais do Estado de São 

Paulo (Ufesp), montante equivale a R$ 150.850; e não possua recursos financeiros 

em aplicações ou investimentos em valor acima de R$ 14.544 (12 salários 

mínimos). 

O serviço gratuito será coordenado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, por meio 

do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. A Prefeitura e a Ordem dos 

Advogados do Brasil de Caraguatatuba (OAB/SP – 65ª Subseção de Caraguatatuba) 

celebrarão convênio para o oferecimento da assistência jurídica gratuita ao público-

alvo. 



 

 
 

Para usufruir do benefício, o interessado preencherá um questionário de avaliação 

da situação econômico-financeira e apresentará documentação comprobatória 

para análise do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. 

Servidores públicos que não tenham constituído advogado para defendê-los em 

sindicâncias ou processos administrativos em trâmite no Departamento Ético-

Disciplinar da Secretaria da Administração e atendam aos requistos da referida lei, 

poderão solicitar à assistência gratuita. 

Com a aprovação da emenda aditiva do presidente da Câmara, Renato Leite Carrijo 

de Aguilar, o serviço recebeu o nome do ex-tesoureiro da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Caraguatatuba, Henrique Manoel Alves, falecido em maio deste ano. 

Na avaliação do secretário de Assuntos Jurídicos, Sandro Albok, o projeto é 

fundamental. “Eu não tenho dúvidas de que este é um projeto de suma 

importância e com a sua aprovação aqui na Câmara fará história já que ele é um 

projeto que visa ajudar cada vez mais a população de Caraguatatuba que necessita 

de assistência judiciária”, disse. 

A Câmara de Caraguatatuba promoveu duas audiências públicas nos dias 22 e 23 

de junho para discutir a proposta, com transmissão pelo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
 

Clipping de Notícias: 30/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Vale 

 

LFA 136 em Caraguatatuba promove desafio entre lutadores do Rio 

de Janeiro x São Paulo 

 

Caraguatatuba recebe no dia 15 de julho as emoções do LFA 136, um dos maiores 

eventos de MMA do mundo. Os amantes das artes marciais já podem esperar boas 

emoções e grandes lutas com o desafio entre Rio de Janeiro x São Paulo, com os 

lutadores dos dois estados se enfrentando. 

A luta principal terá Ítalo Gomes, do Rio de Janeiro, contra o paulista Wellington 

Predador, em um duelo da categoria peso-penas. Além da atração principal, o 

evento terá a estreia de Maria Eduarda, de Caraguatatuba, em sua primeira luta 

profissional contra Dayane Cristine. O evento tem horário previsto para começar às 

18h e será realizado no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG). 

Troca de ingressos 

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

iniciou nesta quarta-feira (29), no Fundo Social de Solidariedade, a troca de 

ingressos para o LFA 136. A edição de um dos maiores eventos de luta do mundo 

espera receber cerca de 3 mil pessoas. A troca vai até o dia 13 de julho ou até 

quando durarem os ingressos. 

Os ingressos serão trocados por um pacote de fralda infantil e um pacote de fralda 

geriátrica (cerca de R$ 40). Os interessados devem comparecer no Fundo Social de 

Solidariedade das 8h30 às 16h30, à Rua José Damazo dos Santos, Nº 39, no 

Centro. 



 

 
 

Bruno Ribeiro de Morais, 26 anos, fez qustão de ir buscar o ingresso para 

acompanhar a competição. “Vim buscar para mim, minha esposa e um casal de 

amigos porque gostamos muito de luta e, sempre que possível, assistimos”. 

Para a edição 136 do LFA, Caraguatatuba recebe um desafio entre lutadores do Rio 

de Janeiro X São Paulo. As lutas serão transmitidas no Canal Combate, a partir das 

22h, para mais de 200 países. 

Confira o card completo das competições 

Peso-pena: Italo Gomes x Wellington Prado 

Peso-mosca: Davi Costa x Eduardo Henrique da Silva 

Peso-palha feminino: Alexia Thainara x Janaína Silva 

Peso-pena: Jonas Bilharinho x Pedro Lopes 

Peso-galo: Wallace Lopes x Rafael Costa 

Card preliminar 

Peso-mosca: Junior Assis x Hermison Oliveira 

Peso-leve: Jairo Pacheco x Lucas Barros 

Peso-leve: Gabriel Souza x Patrick Bittencourt 

Peso-mosca feminino: Dayane Cristine x Maria Eduarda Santana 

Serviço: 

Troca de ingressos 

Local: Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba 

Dias: 29 de junho e 13 de julho (ou até durarem os ingressos) 

Horário: 8h30 até as 16h30 

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro 
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Competição reúne 120 atletas de pesca esportiva em Caraguatatuba 

neste sábado e domingo 

 

A cidade de Caraguatatuba recebe neste fim de semana a 1ª Prova de Pesca 

Municipal ‘Vilma Domiciano’, na Praia do Massaguaçu, região norte do município. O 

evento esportivo, que tem organização da Federação Paulista de Pesca e 

Lançamento (FPPL), reunirá 120 competidores nas categorias masculina e 

feminina. 

Somando 60 duplas, as disputas ocorrerão em duas fases, sendo a primeira no 

sábado (2), das 13h às 17h, e a segunda no domingo (3), das 7h às 11h. As provas 

serão pontuadas em 20×1, sendo 20 pontos por peça e um ponto para cada grama 

do peixe fisgado. Segundo a FPPL, todos os peixes pescados durante o torneio 

serão doados para uma instituição de caridade do município. 

Os competidores que forem ao pódio, o que capturar o maior peixe e o que fisgar a 

maior quantidade de peças, receberão troféus. Além disso, os campeões também 

recebem prêmios em dinheiro no valor de R$ 2 mil. A organização sorteará ainda 

R$ 12 mil entre as duplas concorrentes, sendo R$ 9 mil para as masculinas e R$ 3 

mil às femininas. 



 

 
 

A prova tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Turismo), e da 

empresa Pescados Hasegawa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 

(11) 99981-9629. 

Homenageada 

A prova leva o nome da caraguatatubense Vilma de Souza Domiciano, que faleceu 

em 2017 aos 62 anos, sendo reconhecida como uma das maiores atletas da pesca 

esportiva do Brasil e do mundo. 

Além de inúmeros títulos estaduais e nacionais, ela também conquistou o 

hexacampeonato mundial na modalidade surfcasting (pesca de terra-firme) com a 

Seleção Feminina Brasileira de Pesca, na África do Sul, em 2010. 

Nascida na antiga Fazenda dos Ingleses, Vilma começou no esporte no final 

dos anos 70, com o apoio do marido, Edmur Domiciano, também campeão sul-

americano pelo Brasil, e conhecido pelo incentivo à pesca de lançamento em 

Caraguatatuba. 

Exemplo de atleta, Vilma Domiciano também foi campeã com a equipe nos 

campeonatos mundiais de pesca de 1988 e 2001 (França); 1995 e 1998 

(Portugal); e 2007 (Brasil). 
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Projeto da assistência jurídica para pessoas de baixa renda de 

Caraguatatuba é aprovado 

 

O projeto de lei complementar que disciplina o serviço de assistência jurídica 

destinado às pessoas de baixa renda no município, de autoria do prefeito Aguilar 

Junior, foi aprovado na sessão da última terça-feira (28/06) da Câmara de 

Caraguatatuba. 

A lei complementar cria o serviço de assistência jurídica gratuita suplementar às 

atribuições da Defensoria Pública para a população de baixa renda de 

Caraguatatuba.  A proposta caracteriza como pessoa de baixa renda quem tem 

rendimento familiar de até três salários mínimos (R$ 3.636); não seja proprietária, 

titular de aquisição, herdeira, legatária ou usufrutuária de bens móveis, imóveis ou 

direitos com valores que ultrapassem 5 mil Unidades Fiscais do Estado de São 

Paulo (Ufesp), montante equivale a R$ 150.850; e não possua recursos financeiros 

em aplicações ou investimentos em valor acima de R$ 14.544 (12 salários 

mínimos). 

O serviço gratuito será coordenado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, por meio 

do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. A Prefeitura e a Ordem dos 

Advogados do Brasil de Caraguatatuba (OAB/SP – 65ª Subseção de Caraguatatuba) 

celebrarão convênio para o oferecimento da assistência jurídica gratuita ao público-

alvo. 



 

 
 

Para usufruir do benefício, o interessado preencherá um questionário de avaliação 

da situação econômico-financeira e apresentará documentação comprobatória 

para análise do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. 

Servidores públicos que não tenham constituído advogado para defendê-los em 

sindicâncias ou processos administrativos em trâmite no Departamento Ético-

Disciplinar da Secretaria da Administração e atendam aos requistos da referida lei, 

poderão solicitar à assistência gratuita. 

Com a aprovação da emenda aditiva do presidente da Câmara, Renato Leite Carrijo 

de Aguilar, o serviço recebeu o nome do ex-tesoureiro da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Caraguatatuba, Henrique Manoel Alves, falecido em maio deste ano. 

Na avaliação do secretário de Assuntos Jurídicos, Sandro Albok, o projeto é 

fundamental. “Eu não tenho dúvidas de que este é um projeto de suma 

importância e com a sua aprovação aqui na Câmara fará história já que ele é um 

projeto que visa ajudar cada vez mais a população de Caraguatatuba que necessita 

de assistência judiciária”, disse. 

A Câmara de Caraguatatuba promoveu duas audiências públicas nos dias 22 e 23 

de junho para discutir a proposta, com transmissão pelo 

site www.camaracaragua.sp.gov.br e canal da Câmara no YouTube. 
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LFA 136 em Caraguatatuba promove desafio entre lutadores do Rio 

de Janeiro x São Paulo 

 

Caraguatatuba recebe no dia 15 de julho as emoções do LFA 136, um dos maiores 

eventos de MMA do mundo. Os amantes das artes marciais já podem esperar boas 

emoções e grandes lutas com o desafio entre Rio de Janeiro x São Paulo, com os 

lutadores dos dois estados se enfrentando. 

A luta principal terá Ítalo Gomes, do Rio de Janeiro, contra o paulista Wellington 

Predador, em um duelo da categoria peso-penas. Além da atração principal, o 

evento terá a estreia de Maria Eduarda, de Caraguatatuba, em sua primeira luta 

profissional contra Dayane Cristine. O evento tem horário previsto para começar às 

18h e será realizado no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG). 

Troca de ingressos 

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

iniciou nesta quarta-feira (29), no Fundo Social de Solidariedade, a troca de 

ingressos para o LFA 136. A edição de um dos maiores eventos de luta do mundo 

espera receber cerca de 3 mil pessoas. A troca vai até o dia 13 de julho ou até 

quando durarem os ingressos. 



 

 
 

Os ingressos serão trocados por um pacote de fralda infantil e um pacote de fralda 

geriátrica (cerca de R$ 40). Os interessados devem comparecer no Fundo Social de 

Solidariedade das 8h30 às 16h30, à Rua José Damazo dos Santos, Nº 39, no 

Centro. 

Bruno Ribeiro de Morais, 26 anos, fez qustão de ir buscar o ingresso para 

acompanhar a competição. “Vim buscar para mim, minha esposa e um casal de 

amigos porque gostamos muito de luta e, sempre que possível, assistimos”. 

Para a edição 136 do LFA, Caraguatatuba recebe um desafio entre lutadores do Rio 

de Janeiro X São Paulo. As lutas serão transmitidas no Canal Combate, a partir das 

22h, para mais de 200 países. 

Confira o card completo das competições 

Peso-pena: Italo Gomes x Wellington Prado 

Peso-mosca: Davi Costa x Eduardo Henrique da Silva 

Peso-palha feminino: Alexia Thainara x Janaína Silva 

Peso-pena: Jonas Bilharinho x Pedro Lopes 

Peso-galo: Wallace Lopes x Rafael Costa 

Card preliminar 

Peso-mosca: Junior Assis x Hermison Oliveira 

Peso-leve: Jairo Pacheco x Lucas Barros 

Peso-leve: Gabriel Souza x Patrick Bittencourt 

Peso-mosca feminino: Dayane Cristine x Maria Eduarda Santana 

Troca de ingressos 

Local: Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba 

Dias: 29 de junho e 13 de julho (ou até durarem os ingressos) 

Horário: 8h30 até as 16h30 

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro 
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Campanha do Agasalho encerra na quinta, mas doações podem ser 

feitas o ano todo no Fundo Social de Caraguatatuba 

 

A Campanha do Agasalho promovida pelo Fundo Social de Caraguatatuba, em 

parceria com o Governo do Estado, encerra nesta quinta-feira (30), mas as doações 

podem ser realizadas durante todo o ano no espaço. 

Até agora, o Fundo Social recebeu a doação de 4.055 roupas de frio, 56 

cobertores, 16 toalhas e 45 lençóis. Este ano, a Campanha contou com a parceria 

de diversos comércios, hotéis, pousadas e quiosques da cidade. 

Quem quiser ajudar, os itens de mais necessidade ainda são cobertores e roupas 

de cama, além de agasalhos e roupas de frio. 

As doações são direcionadas às famílias encaminhadas pelos Centros de 

Referência de Assistência Social (Cras) de acordo com os critérios sociais, durante 

o ano inteiro. 

Pontos de coleta 

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

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

região sul. 

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

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

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

Confira alguns locais: 

 Sebrae 

 Angélica yoga pérolas 

 Hotel Pousada da Costa 



 

 
 

 Thiana Imóveis 

 Veibras 

 Padaria Esquina do Indaiá 

 Padaria Leslie 

 Padaria Lobo 

 Clínica Luciana 

 Laticínios Litoral Norte 

 Padaria do Porto 

 Sicoob 

 Caraguá Praia Shopping 

 Caraguá Imóveis 

 Laboratório Bellato 

 Kintal do Marquinhos 

 Acaí Mix 

 JR 

 Kalpar 

 Tio Coxinha 

 HEC 

 G&F Advogados 

 Assistência Litoral Norte Funerária 

 Hotel Vivendas 

 Batatuba 

 Skina Chicken 

 Samara Colchões 

 Empório Natu 

 JJ Shoes 

 Ótica Indaiá 

 Estética Sol 

 Kiskonofre 

 AutoVitrais 



 

 
 

 Sorridents 

 Pinta Mundi 

Serviço 

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

3897-5656 

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

Sul) 

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

– Sumaré 
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Caraguatatuba sedia etapa de abertura do 33º Campeonato Brasileiro 

de Jet Ski no final de semana 

 

Com os principais nomes da modalidade, Caraguatatuba sedia a etapa de abertura 

do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022, neste final de semana, na 

Praia do Centro. 

A atração esportiva, que tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de 

Turismo (Setur), e realização da Associação Brasileira de Jet Ski (BJSA), deve reunir 

ao menos 60 pilotos, entre competidores brasileiros e convidados internacionais, 

como Reinaldo Cangueiro, Rogério Schröder, Denísio Casarini Filho, Giuliano 

Casarini, Fabian Teliz, Simone Zanotti, entre outros. 

Segundo a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, a expectativa é que 

o campeonato também aqueça a economia local. “A pedido do prefeito Aguilar 

Junior, estamos trabalhando pesado para impulsionar o turismo esportivo na 

cidade, uma vez que este contribui fortemente para movimentar os serviços de 

hospedagem, alimentação e transporte, entre outros setores do comércio”, 

destacou. 

Além do título brasileiro, também estarão em jogo vagas para o Mundial. O evento 

somará disputas em 30 categorias, incluindo Runabout Pro Turbo GP, Runabout 

Pro Aspirado GP, Ski Vintage GP, Supercourse Turbo GP, Freestyle Profissional e 

Arrancada Turbo GP. 

Em uma área de 420 metros, que vai da região próxima à ponte sobre o Rio Santo 

Antônio até a Secretaria de Turismo, o público poderá acompanhar as provas em 

uma estrutura montada com arquibancadas, área de alimentação, arena, 



 

 
 

estacionamento e mais. O acesso ao local terá entrada gratuita e classificação livre, 

não sendo necessário fazer a retirada de ingressos. 

Na sexta-feira (1º), os pilotos terão o primeiro dia do evento para se dedicar aos 

treinos livres. Já as competições ocorrerão no sábado (2) e no domingo (3), a partir 

das 10h. O torneio tem ainda a supervisão da International Jet Sports Boating 

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

(COSUD). 

O campeonato seguirá 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 

Local: Praia do Centro – Caraguatatuba 
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Competição reúne 120 atletas de pesca esportiva em Caraguatatuba 

neste sábado e domingo 

 

A cidade de Caraguatatuba recebe neste fim de semana a 1ª Prova de Pesca 

Municipal ‘Vilma Domiciano’, na Praia do Massaguaçu, região norte do município. O 

evento esportivo, que tem organização da Federação Paulista de Pesca e 

Lançamento (FPPL), reunirá 120 competidores nas categorias masculina e 

feminina. 

Somando 60 duplas, as disputas ocorrerão em duas fases, sendo a primeira no 

sábado (2), das 13h às 17h, e a segunda no domingo (3), das 7h às 11h. As provas 

serão pontuadas em 20×1, sendo 20 pontos por peça e um ponto para cada grama 

do peixe fisgado. Segundo a FPPL, todos os peixes pescados durante o torneio 

serão doados para uma instituição de caridade do município. 

Os competidores que forem ao pódio, o que capturar o maior peixe e o que fisgar a 

maior quantidade de peças, receberão troféus. Além disso, os campeões também 

recebem prêmios em dinheiro no valor de R$ 2 mil. A organização sorteará ainda 

R$ 12 mil entre as duplas concorrentes, sendo R$ 9 mil para as masculinas e R$ 3 

mil às femininas. 



 

 
 

A prova tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Turismo), e da 

empresa Pescados Hasegawa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 

(11) 99981-9629. 

Homenageada 

A prova leva o nome da caraguatatubense Vilma de Souza Domiciano, que faleceu 

em 2017 aos 62 anos, sendo reconhecida como uma das maiores atletas da pesca 

esportiva do Brasil e do mundo. 

Além de inúmeros títulos estaduais e nacionais, ela também conquistou o 

hexacampeonato mundial na modalidade surfcasting (pesca de terra-firme) com a 

Seleção Feminina Brasileira de Pesca, na África do Sul, em 2010. 

Nascida na antiga Fazenda dos Ingleses, Vilma começou no esporte no final 

dos anos 70, com o apoio do marido, Edmur Domiciano, também campeão sul-

americano pelo Brasil, e conhecido pelo incentivo à pesca de lançamento em 

Caraguatatuba. 

Exemplo de atleta, Vilma Domiciano também foi campeã com a equipe nos 

campeonatos mundiais de pesca de 1988 e 2001 (França); 1995 e 1998 

(Portugal); e 2007 (Brasil). 
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Projeto da assistência jurídica para pessoas de baixa renda de 

Caraguatatuba é aprovado 

 

O projeto de lei complementar que disciplina o serviço de assistência jurídica 

destinado às pessoas de baixa renda no município, de autoria do prefeito Aguilar 

Junior, foi aprovado na sessão da última terça-feira (28/06) da Câmara de 

Caraguatatuba. 

A lei complementar cria o serviço de assistência jurídica gratuita suplementar às 

atribuições da Defensoria Pública para a população de baixa renda de 

Caraguatatuba.  A proposta caracteriza como pessoa de baixa renda quem tem 

rendimento familiar de até três salários mínimos (R$ 3.636); não seja proprietária, 

titular de aquisição, herdeira, legatária ou usufrutuária de bens móveis, imóveis ou 

direitos com valores que ultrapassem 5 mil Unidades Fiscais do Estado de São 

Paulo (Ufesp), montante equivale a R$ 150.850; e não possua recursos financeiros 

em aplicações ou investimentos em valor acima de R$ 14.544 (12 salários 

mínimos). 

O serviço gratuito será coordenado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, por meio 

do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. A Prefeitura e a Ordem dos 

Advogados do Brasil de Caraguatatuba (OAB/SP – 65ª Subseção de Caraguatatuba) 

celebrarão convênio para o oferecimento da assistência jurídica gratuita ao público-

alvo. 



 

 
 

Para usufruir do benefício, o interessado preencherá um questionário de avaliação 

da situação econômico-financeira e apresentará documentação comprobatória 

para análise do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. 

Servidores públicos que não tenham constituído advogado para defendê-los em 

sindicâncias ou processos administrativos em trâmite no Departamento Ético-

Disciplinar da Secretaria da Administração e atendam aos requistos da referida lei, 

poderão solicitar à assistência gratuita. 

Com a aprovação da emenda aditiva do presidente da Câmara, Renato Leite Carrijo 

de Aguilar, o serviço recebeu o nome do ex-tesoureiro da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Caraguatatuba, Henrique Manoel Alves, falecido em maio deste ano. 

Na avaliação do secretário de Assuntos Jurídicos, Sandro Albok, o projeto é 

fundamental. “Eu não tenho dúvidas de que este é um projeto de suma 

importância e com a sua aprovação aqui na Câmara fará história já que ele é um 

projeto que visa ajudar cada vez mais a população de Caraguatatuba que necessita 

de assistência judiciária”, disse. 

A Câmara de Caraguatatuba promoveu duas audiências públicas nos dias 22 e 23 

de junho para discutir a proposta, com transmissão pelo site 

www.camaracaragua.sp.gov.br e canal da Câmara no YouTube. 
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LFA 136 em Caraguatatuba promove desafio entre lutadores do Rio 

de Janeiro x São Paulo 

 

Caraguatatuba recebe no dia 15 de julho as emoções do LFA 136, um dos maiores 

eventos de MMA do mundo. Os amantes das artes marciais já podem esperar boas 

emoções e grandes lutas com o desafio entre Rio de Janeiro x São Paulo, com os 

lutadores dos dois estados se enfrentando. 

A luta principal terá Ítalo Gomes, do Rio de Janeiro, contra o paulista Wellington 

Predador, em um duelo da categoria peso-penas. Além da atração principal, o 

evento terá a estreia de Maria Eduarda, de Caraguatatuba, em sua primeira luta 

profissional contra Dayane Cristine. O evento tem horário previsto para começar às 

18h e será realizado no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG). 

Troca de ingressos 

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

iniciou nesta quarta-feira (29), no Fundo Social de Solidariedade, a troca de 

ingressos para o LFA 136. A edição de um dos maiores eventos de luta do mundo 

espera receber cerca de 3 mil pessoas. A troca vai até o dia 13 de julho ou até 

quando durarem os ingressos. 



 

 
 

Os ingressos serão trocados por um pacote de fralda infantil e um pacote de fralda 

geriátrica (cerca de R$ 40). Os interessados devem comparecer no Fundo Social de 

Solidariedade das 8h30 às 16h30, à Rua José Damazo dos Santos, Nº 39, no 

Centro. 

Bruno Ribeiro de Morais, 26 anos, fez qustão de ir buscar o ingresso para 

acompanhar a competição. “Vim buscar para mim, minha esposa e um casal de 

amigos porque gostamos muito de luta e, sempre que possível, assistimos”. 

Para a edição 136 do LFA, Caraguatatuba recebe um desafio entre lutadores do Rio 

de Janeiro X São Paulo. As lutas serão transmitidas no Canal Combate, a partir das 

22h, para mais de 200 países. 

Confira o card completo das competições 

Peso-pena: Italo Gomes x Wellington Prado 

Peso-mosca: Davi Costa x Eduardo Henrique da Silva 

Peso-palha feminino: Alexia Thainara x Janaína Silva 

Peso-pena: Jonas Bilharinho x Pedro Lopes 

Peso-galo: Wallace Lopes x Rafael Costa 

Card preliminar 

Peso-mosca: Junior Assis x Hermison Oliveira 

Peso-leve: Jairo Pacheco x Lucas Barros 

Peso-leve: Gabriel Souza x Patrick Bittencourt 

Peso-mosca feminino: Dayane Cristine x Maria Eduarda Santana 

Serviço: 

Troca de ingressos 

Local: Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba 

Dias: 29 de junho e 13 de julho (ou até durarem os ingressos) 

Horário: 8h30 até as 16h30 

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro 
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Caraguatatuba sedia a edição do Jazz & Vinhos Festival 

 

Terá início amanhã, quinta-feira(30), em Caraguatatuba, a 5ª edição do Jazz & 

Vinhos Festival. O evento acontece na Praça da Cultura, na avenida da praia e 

segue até o próximo domingo (3/7). 

O evento, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), 

promete agradar o público com uma extensa programação musical, somando mais 

de dez apresentações gratuitas, entre atrações com artistas locais e convidados do 

estilo jazz e blues. 

Já na praça de alimentação, composta por 15 estabelecimentos gastronômicos 

selecionados, será possível encontrar diferentes tipos de massas e doces de 

qualidade, além de embutidos, queijos, pães, antepastos, fondues, entre outras 

opções. Tudo harmonizado pelos mais variados estilos de vinhos. 

Os estandes gastronômicos funcionarão na quinta e sexta-feira (30/6 e 1º/7), das 

17h à 0h, no sábado (2/7), das 11h30 à 0h e, no domingo (3/7), das 11h30 às 

22h. A agenda musical será por conta de nomes como Igor Prado, Joy Sales & Átrio 

Jazz, Wagner Andrade, Blackommodoro e muito mais. 

Programação musical 

30 de junho (quinta-feira) 

18h30 – Azeitona Trompete 20h – Edu Souza 22h – Igor Prado 

1º de julho (sexta-feira) 



 

 
 

18h30 – Jazz & Cia 20h – Vinicius Andrade Quarteto 22h – Joy Sales & Átrio Jazz 

2 de julho (sábado) 

14h – Fred Tavares Trio 16h – Vamos pro Jazz com Almir Clemente 18h – 

Orquestra Sinfônica Jovem de Caraguatatuba com Roberto Sion 20h – Living Room 

Jazz 22h – Wagner Andrade 

3 de julho (domingo) 

14h – Classe A Jazz Quartet 

16h – Elias Pontes e Trio 19h – Gabriel Marotti e Grupo 20h30 – Blackommodoro 

Serviço 5º Jazz & Vinhos Festival Data: de 30 de junho a 3 de julho Local: Praça da 

Cultura (Avenida da Praia) – Centro 
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Competição reúne 120 atletas de pesca esportiva em Caraguatatuba 

neste sábado e domingo 

 

A cidade de Caraguatatuba recebe neste fim de semana a 1ª Prova de Pesca 

Municipal ‘Vilma Domiciano’, na Praia do Massaguaçu, região norte do município. O 

evento esportivo, que tem organização da Federação Paulista de Pesca e 

Lançamento (FPPL), reunirá 120 competidores nas categorias masculina e 

feminina. 

Somando 60 duplas, as disputas ocorrerão em duas fases, sendo a primeira no 

sábado (2), das 13h às 17h, e a segunda no domingo (3), das 7h às 11h. As provas 

serão pontuadas em 20×1, sendo 20 pontos por peça e um ponto para cada grama 

do peixe fisgado. Segundo a FPPL, todos os peixes pescados durante o torneio 

serão doados para uma instituição de caridade do município. 

Os competidores que forem ao pódio, o que capturar o maior peixe e o que fisgar a 

maior quantidade de peças, receberão troféus. Além disso, os campeões também 

recebem prêmios em dinheiro no valor de R$ 2 mil. A organização sorteará ainda 

R$ 12 mil entre as duplas concorrentes, sendo R$ 9 mil para as masculinas e R$ 3 

mil às femininas. 

A prova tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Turismo), e da 

empresa Pescados Hasegawa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 

(11) 99981-9629. 

Homenageada 

A prova leva o nome da caraguatatubense Vilma de Souza Domiciano, que faleceu 

em 2017 aos 62 anos, sendo reconhecida como uma das maiores atletas da pesca 

esportiva do Brasil e do mundo. 



 

 
 

Além de inúmeros títulos estaduais e nacionais, ela também conquistou o 

hexacampeonato mundial na modalidade surfcasting (pesca de terra-firme) com a 

Seleção Feminina Brasileira de Pesca, na África do Sul, em 2010. 

Nascida na antiga Fazenda dos Ingleses, Vilma começou no esporte no final dos 

anos 70, com o apoio do marido, Edmur Domiciano, também campeão sul-

americano pelo Brasil, e conhecido pelo incentivo à pesca de lançamento em 

Caraguatatuba. 

Exemplo de atleta, Vilma Domiciano também foi campeã com a equipe nos 

campeonatos mundiais de pesca de 1988 e 2001 (França); 1995 e 1998 

(Portugal); e 2007 (Brasil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Ubatuba Acontece 

 

Bancos em Caraguatatuba terão que manter agentes de segurança 

nos caixas eletrônicos 

 

A lei que obriga as agências bancárias de Caraguatatuba a disponibilizar agentes 

de segurança privada nos terminais de caixas eletrônicos foi sancionada pelo 

prefeito Aguilar Junior. Agora, os bancos do município terão quatro meses para se 

enquadrar nos dispositivos da Lei Municipal nº 2.617, de 23 de junho de 2022, de 

autoria do vereador Renato Leite Carrijo de Aguilar. 

A legislação torna obrigatória a manutenção de segurança privada durante o 

período de funcionamento dos locais com caixas eletrônicos de responsabilidade 

dos estabelecimentos bancários. Ainda estão previstos na proposta a inclusão de 

vigilantes armados, alarme ligado aos órgãos de segurança pública ou com a 

empresa prestadora de serviços de vigilância, além de câmeras. 

As empresas que não cumprirem essas determinações estarão sujeitas às 

penalidades de advertência, multa de 10 mil Unidades Fiscais do Município (R$ 

41.500); multa em dobro em caso de reincidência com suspensão do alvará de 

funcionamento por 30 dias; e suspensão do alvará de funcionamento expedido 

pelo município. A Prefeitura de Caraguatatuba fiscalizará o cumprimento da lei. 
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Projeto da assistência jurídica para pessoas de baixa renda de 

Caraguatatuba é aprovado 

 

O projeto de lei complementar que disciplina o serviço de assistência jurídica 

destinado às pessoas de baixa renda no município, de autoria do prefeito Aguilar 

Junior, foi aprovado na sessão da última terça-feira (28/06) da Câmara de 

Caraguatatuba. 

A lei complementar cria o serviço de assistência jurídica gratuita suplementar às 

atribuições da Defensoria Pública para a população de baixa renda de 

Caraguatatuba.  A proposta caracteriza como pessoa de baixa renda quem tem 

rendimento familiar de até três salários mínimos (R$ 3.636); não seja proprietária, 

titular de aquisição, herdeira, legatária ou usufrutuária de bens móveis, imóveis ou 

direitos com valores que ultrapassem 5 mil Unidades Fiscais do Estado de São 

Paulo (Ufesp), montante equivale a R$ 150.850; e não possua recursos financeiros 

em aplicações ou investimentos em valor acima de R$ 14.544 (12 salários 

mínimos). 

O serviço gratuito será coordenado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, por meio 

do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. A Prefeitura e a Ordem dos 

Advogados do Brasil de Caraguatatuba (OAB/SP – 65ª Subseção de Caraguatatuba) 



 

 
 

celebrarão convênio para o oferecimento da assistência jurídica gratuita ao público-

alvo. 

Para usufruir do benefício, o interessado preencherá um questionário de avaliação 

da situação econômico-financeira e apresentará documentação comprobatória 

para análise do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. 

Servidores públicos que não tenham constituído advogado para defendê-los em 

sindicâncias ou processos administrativos em trâmite no Departamento Ético-

Disciplinar da Secretaria da Administração e atendam aos requistos da referida lei, 

poderão solicitar à assistência gratuita. 

Com a aprovação da emenda aditiva do presidente da Câmara, Renato Leite Carrijo 

de Aguilar, o serviço recebeu o nome do ex-tesoureiro da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Caraguatatuba, Henrique Manoel Alves, falecido em maio deste ano. 

Na avaliação do secretário de Assuntos Jurídicos, Sandro Albok, o projeto é 

fundamental. “Eu não tenho dúvidas de que este é um projeto de suma 

importância e com a sua aprovação aqui na Câmara fará história já que ele é um 

projeto que visa ajudar cada vez mais a população de Caraguatatuba que necessita 

de assistência judiciária”, disse. 

A Câmara de Caraguatatuba promoveu duas audiências públicas nos dias 22 e 23 

de junho para discutir a proposta, com transmissão pelo site 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camaracaragua.sp.gov.br/
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5º Jazz & Vinhos Festival traz música e gastronomia de quinta a 

domingo em Caraguá 

Evento acontecerá na Praça da Cultura, na Avenida da Praia e no Centro 

 

A mistura de música e gastronomia vai esquentar este início de inverno em 

Caraguatatuba. A cidade promove a 5ª edição do Jazz & Vinhos Festival, que 

começa nesta quinta-feira (30) e segue até o próximo domingo (3/7), na Praça da 

Cultura, na Avenida da Praia, no Centro. 

O evento, realizado pela Secretaria de Turismo, terá uma extensa programação 

musical, somando mais de dez apresentações gratuitas, entre atrações com 

artistas locais e convidados do estilo jazz e blues. Já na praça de alimentação, 

composta por 15 estabelecimentos gastronômicos selecionados, será possível 

encontrar diferentes tipos de massas e doces de qualidade, além de embutidos, 

queijos, pães, antepastos, fondues, entre outras opções. Tudo harmonizado pelos 

mais variados estilos de vinhos. 

Os estandes gastronômicos funcionarão na quinta e sexta-feira (30/6 e 1º/7), das 

17h à 0h, no sábado (2/7), das 11h30 à 0h e, no domingo (3/7), das 11h30 às 

22h.  

Programação musical 

30 de junho (quinta-feira) 

18h30 - Azeitona Trompete 

20h - Edu Souza 



 

 
 

22h - Igor Prado 

1º de julho (sexta-feira) 

18h30 - Jazz & Cia 

20h - Vinicius Andrade Quarteto 

22h - Joy Sales & Átrio Jazz 

2 de julho (sábado) 

14h - Fred Tavares Trio 

16h - Vamos pro Jazz com Almir Clemente 

18h - Orquestra Sinfônica Jovem de Caraguatatuba com Roberto Sion 

20h - Living Room Jazz 

22h - Wagner Andrade 

3 de julho (domingo) 

14h - Classe A Jazz Quartet 

16h - Elias Pontes e Trio 

19h - Gabriel Marotti e Grupo 

20h30 - Blackommodoro 

Serviço 

5º Jazz & Vinhos Festival 

Data: de 30 de junho a 3 de julho 

Local: Praça da Cultura (Avenida da Praia) - Centro 
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Projeto da assistência jurídica para pessoas de baixa renda de 

Caraguatatuba é aprovado 

 

O projeto de lei complementar que disciplina o serviço de assistência jurídica 

destinado às pessoas de baixa renda no município, de autoria do prefeito Aguilar 

Junior, foi aprovado na sessão da última terça-feira (28/06) da Câmara de 

Caraguatatuba. 

A lei complementar cria o serviço de assistência jurídica gratuita suplementar às 

atribuições da Defensoria Pública para a população de baixa renda de 

Caraguatatuba.  A proposta caracteriza como pessoa de baixa renda quem tem 

rendimento familiar de até três salários mínimos (R$ 3.636); não seja proprietária, 

titular de aquisição, herdeira, legatária ou usufrutuária de bens móveis, imóveis ou 

direitos com valores que ultrapassem 5 mil Unidades Fiscais do Estado de São 

Paulo (Ufesp), montante equivale a R$ 150.850; e não possua recursos financeiros 

em aplicações ou investimentos em valor acima de R$ 14.544 (12 salários 

mínimos). 

O serviço gratuito será coordenado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, por meio 

do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. A Prefeitura e a Ordem dos 

Advogados do Brasil de Caraguatatuba (OAB/SP – 65ª Subseção de Caraguatatuba) 

celebrarão convênio para o oferecimento da assistência jurídica gratuita ao público-

alvo. 

Para usufruir do benefício, o interessado preencherá um questionário de avaliação 

da situação econômico-financeira e apresentará documentação comprobatória 

para análise do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. 

Servidores públicos que não tenham constituído advogado para defendê-los em 

sindicâncias ou processos administrativos em trâmite no Departamento Ético-



 

 
 

Disciplinar da Secretaria da Administração e atendam aos requistos da referida lei, 

poderão solicitar à assistência gratuita. 

Com a aprovação da emenda aditiva do presidente da Câmara, Renato Leite Carrijo 

de Aguilar, o serviço recebeu o nome do ex-tesoureiro da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Caraguatatuba, Henrique Manoel Alves, falecido em maio deste ano. 

Na avaliação do secretário de Assuntos Jurídicos, Sandro Albok, o projeto é 

fundamental. “Eu não tenho dúvidas de que este é um projeto de suma 

importância e com a sua aprovação aqui na Câmara fará história já que ele é um 

projeto que visa ajudar cada vez mais a população de Caraguatatuba que necessita 

de assistência judiciária”, disse. 

A Câmara de Caraguatatuba promoveu duas audiências públicas nos dias 22 e 23 

de junho para discutir a proposta, com transmissão pelo 

site www.camaracaragua.sp.gov.br e canal da Câmara no YouTube. 
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Claudio Gomes
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Em pouco mais de dois meses após 
assumir como governador de São Pau-
lo, Rodrigo Garcia já repassou quase 
R$ 8 milhões para serem usados na 
Saúde de Caraguatatuba. 

As verbas são decorrentes de deman-
das parlamentares para o financiamen-
to de ações e serviços para assistência 
integral à saúde e foram diretas para o 
Fundo Municipal de Saúde. 

A maior parte delas é destinada para 
o custeio da saúde, o equivalente a R$ 
7.170.000,00. Outros R$ 620 mil são 
para aquisição de equipamentos para 
o setor. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior, essa agilidade do 
governador em liberar os recursos 
contribui, e muito, para melhorias no 

Governador Rodrigo Garcia repassa mais de R$ 7 
milhões para Saúde de Caraguatatuba

setor. “O governador Rodrigo Garcia 
tem sido um grande parceiro de Cara-
guatatuba no que consiste na libera-
ção de recursos. Ele nos auxiliou na 
abertura da unidade de Oncologia, no 
funcionamento do Hospital Regional e 
sempre nos atende no sentido de trazer 
benfeitorias para o nosso município”.

 
Investimento em Obras
Além da área da saúde estar no radar 

do governador Rodrigo Garcia, ele 
também dedicou um olhar especial 
para as necessidades de melhorias 
no setor de obras públicas do Estado. 

Uma delas foi o anúncio da aber-
tura de licitação para a recuperação 
de um trecho de 27,9 quilômetros da 
Rodovia Rio-Santos (SP-55), mais 

uma etapa importante do ‘Programa 
Estrada Asfaltada’.

Os trechos contemplados em Ca-
raguatatuba vão do km 81+970 ao 
km 99+630, com extensão de 17,660 
km; do km 102+300 ao km 108+000, 
com extensão de 5,700 km e do km 
108+000 ao km 112+550, com exten-
são de 4,550 km, todos sentido São 
Sebastião.

“Esse anúncio é muito impor-
tante porque há anos lutamos para 
conseguir esses recursos para o re-
capeamento da Rodovia Rio-Santos. 
Passaram vários governadores pelo 
Estado e nada. Agora o Rodrigo 
Garcia entendeu nossa necessidade 
e liberou o recurso”, disse o prefeito 
Aguilar Junior.

O prefeito Aguilar Junior recebeu 
na quarta-feira (22), em São José dos 
Campos (SP), o prêmio ‘Inteligência 
Municipal’, no 1º encontro de usu-
ários da Geopixel. Caraguatatuba 
conquistou a premiação com o pro-
jeto ‘Tecnologia de Satélites Orbitais 
Aplicados no Monitoramento de 
Ocupações Irregulares e Controle dos 
Impactos Ambientais’, que consiste em 
promover soluções capazes de iden-
tificar com precisão o surgimento de 
novas construções, invasões, descarte 
irregular de entulho e supressão de ve-
getação, podendo investir em políticas 
públicas de acordo com a necessidade 
da população. 

Aguilar Junior explicou que desde 
quando assumiu a gestão em 2017 
tinha a ideia de ter um sistema que con-
seguisse monitorar a cidade em tempo 
real, com todos os dados do município.

Cidade recebe prêmio de ‘Inteligência Municipal’
“Aos poucos vamos implantando 

serviços e para mim é uma satisfação 
poder dar andamento a esse sonho. A 
tecnologia faz a diferença. O gestor 
precisa entender que é necessário 
integrar secretarias e gerar números. 
Aos poucos meu sonho se torna real 
e vamos criando ferramentas para me-
lhorar a vida da população”, destacou.

Com base no georreferenciamento, 
tema abordado no encontro, Aguilar 
Junior relembrou o aplicativo ‘Vacina 
Caraguá’, que além de ofertar agili-
dade na vacinação, proporcionou à 
Prefeitura um banco de dados, com 
endereço, ocupação, número de mem-
bros da família, entre outras informa-
ções da população, como se fosse um 
censo municipal.

“Parabéns ao meu time que sempre 
busca novas ideias e soluções para me-
lhorar a qualidade de vida da popula-

ção. O georreferenciamento proporciona 
integração entre diversas secretarias para 
um crescimento sustentável do nosso 
município”, disse o prefeito.

Com o mesmo projeto, Caragua-
tatuba já havia recebido em maio, 
o Prêmio InovaCidade, do Instituto 
Smart City Business America, que 
reconhece iniciativas que contribuem 
para a melhoria da qualidade de vida 
nas cidades.

Caraguatatuba também se destaca 
com os serviços digitais já implanta-
dos, como o portal eletrônico ‘Com-
pras Caraguá’; Projeto ‘Wi-Fi Livre’; 
Caraguatatuba 156; Serviços Online; 
Sistema Municipal para Gestão da 
Geoinformação (SIGGEO); Diário 
Oficial Eletrônico; Investimento em 
Redes Sociais; Sistema online para 
envio de resultados de exames na rede 
municipal de saúde.
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A cidade de Caraguatatuba recebe neste final de 
semana o 5º Jazz & Vinhos Festival, na Praça da Cul-
tura (Avenida da Praia), no Centro. Unindo música 
e gastronomia, o evento, realizado pela Prefeitura, 
segue até o próximo domingo.

Com uma extensa programação, o festival soma 
mais de 15 apresentações gratuitas previstas, entre 
artistas locais e convidados do estilo jazz e blues. A 
praça de alimentação será composta por 15 estabe-
lecimentos selecionados, tendo no cardápio pratos 
como diversos tipos de massas e doces de qualidade. 

Para os amantes de um bom vinho, a experiência 
de degustação da bebida poderá ficar ainda melhor 
com a apreciação de embutidos, queijos, pães, ante-
pastos, fondues, entre outras opções.

Os estandes gastronômicos funcionarão na quinta 
e sexta-feira (30/6 e 1º/7), das 17h à 0h; no sábado 
(2/7), das 11h30 à 0h; e, no domingo (3/7), das 
11h30 às 22h. A agenda musical será por conta de 
nomes como Igor Prado, Joy Sales & Átrio Jazz, 
Wagner Andrade, Blackomodoro e muito mais. 

Ainda na Praia do Centro, o 33° Campeonato 
Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022 promete muitas 
emoções para o público. A primeira etapa do torneio 
ocorre na sexta, sábado e domingo (1º a 3/7), contan-
do com os mais expressivos nomes da modalidade.

Com apoio da Prefeitura e realização da Associa-
ção Brasileira de Jet Ski (BJSA), o evento esportivo 
deve reunir ao menos 60 pilotos, entre competidores 
brasileiros e convidados internacionais. Além do 
título brasileiro, também estarão em jogo vagas para 
o Mundial. 

A atração somará disputas em 30 categorias, 
incluindo Runabout Pro Turbo GP, Runabout Pro 
Aspirado GP, Ski Vintage GP, Supercourse Turbo 
GP, Freestyle Profissional e Arrancada Turbo GP. 
O público poderá acompanhar as provas em uma 
estrutura montada com arquibancadas, área de ali-
mentação, arena, estacionamento e mais. 

A área de prova montada próxima à ponte sobre 
o Rio Santo Antônio será de acesso gratuito, não 
sendo necessário fazer a retirada de ingressos. Na 
sexta-feira (1º), os pilotos terão o primeiro dia do 
evento para se dedicar aos treinos livres. Já as com-
petições ocorrerão no sábado (2) e no domingo (3), 
a partir das 10h. 

Serviço
5º Jazz & Vinhos Festival
Data: de 30 de junho a 3 de julho 
(quinta a domingo)
Local: Praça da Cultura 
(Avenida da Praia) – Centro

Caraguatatuba tem final de semana 
animado com festival de jazz e 
vinhos e campeonato de jet ski

Programação Musical 
30 de junho (quinta-feira)
18h30 – Azeitona Trompete
20h – Edu Souza
22h – Igor Prado

1º de julho (sexta-feira)
18h30 – Jazz & Cia
20h – Vinicius Andrade Quarteto
22h – Joy Sales & Átrio Jazz

2 de julho (sábado)
14h – Fred Tavares Trio
16h – Vamos pro Jazz com Almir Clemente
18h – Orquestra Sinfônica Jovem de Caraguata-

tuba com Roberto Sion
20h – Living Room Jazz
22h – Wagner Andrade

3 de julho (domingo)
14h – Classe A Jazz Quartet
16h – Elias Pontes e Trio
19h – Gabriel Marotti e Grupo
20h30 – Blackommodoro

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
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Policial civil é 
baleado após 

assalto em 
comércio e 

criminosos são 
presos 

Na última semana, durante uma tentativa de assalto 
a uma casa de ração localizada no bairro Travessão, 
zona sul de Caraguatatuba, um policial civil de São 
Sebastião foi baleado. Ele levou pelo menos três tiros, 
foi socorrido ao hospital e passou por cirurgia. No início 
da noite, três criminosos envolvidos no crime foram 
presos numa operação conjunta da Polícia Civil, Polícia 
Municipal de São Sebastião e Polícia Militar. 

Câmeras de segurança do estabelecimento gravaram 
a ação dos bandidos. O policial estava no bairro com 
uma viatura descaracterizada fazendo entrega de inti-
mações - a serviço da Delegacia Seccional do Litoral 
Norte - quando houve a ocorrência. Ele estava no inte-
rior do estabelecimento quando foi baleado. 

Na fuga, os criminosos abandonaram um veículo 
Chevrolet Corsa na altura do bairro Pegorelli, também 
na zona sul da cidade. A primeira informação é que 
este veículo estaria na Costa Norte de São Sebastião. 
Policiais municipais de São Sebastião e policiais civis 
estiveram neste local e seguiram para o Pegorelli, onde 
o veículo foi localizado e o primeiro indivíduo preso. 

Pouco depois, os outros dois indivíduos envolvidos 
no crime foram presos. A Polícia Militar também loca-
lizou e apreendeu a arma usada no crime, um revólver 
calibre 38. Todos os envolvidos foram levados para a 
Delegacia de Caraguatatuba. 

Atividade Delegada 
prende procurado 

por furto em 
Caraguá

Na terça-feira (21), uma equipe da Rocam (Ronda 
Ostensivas com Apoio de Motocicletas) da Polícia 
Militar durante Atividade Delegada, deteve um ho-
mem procurado pela justiça pelo crime de furto no 
bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba.

De acordo com a Polícia, durante ronda pelo bair-
ro os policiais foram avisados via COPOM que vizi-
nhos temiam o pior, após ouvir um grito de socorro 
da casa localizado na Rua Carlos Faria de Alvarenga.

Após averiguação, não tinha nada de errado com 
os ocupantes, porém um deles apresentando certo 
nervosismo chamou atenção dos policiais que pe-
diram para averiguar o seu documento. O homem 
tinha em seu desfavor dois mandados de prisão pelo 
crime de furto. Ele foi levado para a delegacia onde 
já está preso à disposição da justiça.

Com drogas e 
moto roubada, 
adolescente é 
apreendido no 

Olaria
Um adolescente foi apreendido pela Polícia Mili-

tar, na tarde de quinta-feira (23/6), no bairro Olaria, 
em Caraguatatuba. O indivíduo estava com uma 
moto que era produto de roubo na cidade de Ubatuba 
e também diversas porções de drogas.

Durante patrulhamento pelo bairro, os policiais 
avistaram o indivíduo transitando em uma motoci-
cleta sem placa, que fugiu ao perceber a presença da 
viatura. A equipe acompanhou a moto por algumas 
ruas até que conseguiu realizar a abordagem.

Na busca pessoal, os policiais militares encontraram 
uma sacola contendo 177 pinos de cocaína e 140 buchas 
de maconha. Ao verificarem a motocicleta, os policiais 
constataram ser produto de roubo ocorrido um dia 
antes. O adolescente foi apreendido e apresentado na 
delegacia, onde permaneceu à disposição da justiça.

Polícia Ambiental 
e Zoonoses 

recolhem 10 cães 
em situação de 

maus-tratos 
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de 

Caraguatatuba participou, na última quinta-feira 
(23/6), de uma ação em conjunto com a Polícia 
Militar Ambiental, em atendimento a uma denúncia 
de maus-tratos de animais, no bairro Gaivotas. No 
local estavam 10 cães de porte médio sem alimenta-
ção e água, com feridas no corpo e em situação de 
desnutrição.

O CCZ recolheu os animais e autuou o proprietá-
rio com abertura de processo administrativo passível 
de multa. Segundo a Polícia Militar Ambiental, foi 
dada voz de prisão para o proprietário e apresentada 
a ocorrência no Distrito Policial de Caraguatatuba.

PM prende homem 
com mais de 

1kg de drogas e 
espingarda

No último sábado, um homem foi preso pela Força 
Tática da Polícia Militar com mais de 1kg de drogas 
e uma espingarda, em Caraguatatuba. A prisão foi 
efetuada no bairro Jardim Santa Rosa após denúncia 
anônima. 

A polícia recebeu a informação que o indivíduo 
estaria com uma arma longa em um ponto de venda 
de drogas. Diante disso, as equipes foram para o local, 
sendo que o criminoso ao avistar as viaturas tentou 
fugir, porém, foi abordado e preso.

Com ele foram localizadas algumas porções de 
drogas.  Ele confessou aos policiais militares que re-
alizava a venda de drogas no local e que em sua casa 
havia mais entorpecentes e uma espingarda Cal.28.

Foram apreendidos 83 pinos com cocaína (0,73g), 
1.748 porções de cocaína (1,419g) e uma munição 
Cal.28 e a espingarda. O homem foi levado para a 
delegacia e permaneceu à disposição da justiça.
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No próximo sábado (2/7), às 20h, o 
TMC - Teatro Mario Covas entra em 
clima de discoteca com a apresentação 
especial do espetáculo Abba + Bee Gees 
in Concert, tributo promovido pelas 
bandas Abba Majestät e Bee Gees Way.

Os ingressos para a apresentação po-
dem ser adquiridos pelos sites Bilheteria 
Express, Sympla ou na Livraria Mar de 
Letras, localizada no Caraguá Praia Sho-

Teatro Mario Covas recebe espetáculo Abba + Bee Gees in Concert
pping, no Centro de Caraguatatuba, por 
R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia entrada.

Abba + Bee Gees in Concert é um 
espetáculo que promete embarcar o pú-
blico numa viagem emotiva, encantando 
desde os mais experientes que tiveram a 
oportunidade de vivenciar o auge dessas 
duas bandas, até mesmo as novas gerações 
que aprendem a admirar as músicas, que 
se tornaram verdadeiros hinos, destas que 

foram duas das maiores bandas pop de 
todos os tempos.

Com um requinte de detalhes ceno-
gráficos, de figurino, instrumentais e téc-
nicas vocais de época aplicadas, o tributo 
contará com as mais belas canções que 
marcaram épocas e estão presentes até 
os dias de hoje, como:  Dancing Queen, 
Mamma Mia, Chiquitita, Waterloo, I 
have a Dream e muito mais.

De acordo com a produção do show, 
foram dois anos de estudos, pesquisas e 
laboratórios buscando a excelência em 
cada detalhe artístico e musical. “A aten-
ção aos detalhes é pré-requisito, sendo 
assim, absolutamente nada foi deixado 
ao acaso, produzindo, sim, o último grau 
de autenticidade para que cada linha 
vocal e instrumental seja executada ao 
vivo, em toda a sua plenitude”, disseram.

O vereador Aguinaldo Butiá (MDB) 
irá presidir a Comissão de Assuntos 
Relevantes (CAR) destinada a estu-
dar e propor medidas sobre a atual 
situação dos servidores públicos mu-
nicipais, especificamente em relação 
a concessão de licença prêmio. 

Butiá é o autor da resolução nº 250, 
aprovada por unanimidade na Câmara 
Municipal e promulgada pelo chefe do 
Executivo. Além de Butiá, também de-
verão compor a comissão os vereado-
res Islando Ramos (Bigode) e Oswaldo 

Aguinaldo Butiá preside Comissão de Assuntos Relevantes 
sobre concessão de licença prêmio à servidores públicos

Pimenta de Mello Neto (China). 
Conforme consta no artigo terceiro 

do projeto de resolução, o prazo do 
mandato para a conclusão dos tra-
balhoso desta comissão será de 180 
dias, renovado por uma única vez e no 
limite da metade do período estabele-
cido, quando a comissão apresentará 
o relatório detalhado, apontando os 
problemas encontrados, assim como 
as soluções a serem dadas. 

“Chegou ao nosso conhecimento de 
que o Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo julgou inconstitucional os 
artigos 142, 143 e 144 da Lei Comple-
mentar nº 25 ao que se refere ao paga-
mento em gozo ou pecúnia da licença 
prêmio aos servidores municipais de 
Caraguatatuba quando houve a altera-
ção da lei no governo anterior, em 2009. 
Diante disso, resolvemos implementar 
esta CAR para que possamos promover 
estudos mais aprofundados sobre o tema 
na tentativa de garantir este direito aos 
nossos servidores municipais”, destacou 
Butiá em sua justificativa.


