
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta e Sexta-Feira, 30 de Junho e 01 de Julho de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Em Caraguá, a Festa de São Pedro Pescador começa nos próximos dias, de 1° a 

3/7 

 

Caraguatatuba 

Caraguá realiza ‘Prova de Pesca Esportiva Municipal’ neste final de semana, 2 e 

3/7 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza 9ª edição do Festival do Cambuci neste domingo 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Preço da cesta básica teve redução no Litoral Norte  

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Atleta de Caraguatatuba assina seu primeiro contrato profissional para luta do LFA 

136 em julho  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba entrega 116 aparelhos auditivos para pacientes do 

Centro de Especialidades Médicas  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba registra saldo positivo em admissões no mês de maio  

 

Caraguatatuba 

1º Caraguá Chess Kids é neste final de semana no CIASE Travessão  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe R$ 15 milhões para recapeamento e equipamentos do 

Governo do Estado de São Paulo  

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/em-caragua-a-festa-de-sao-pedro-pescador-comeca-nos-proximos-dias-de-1-a-3-7/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/em-caragua-a-festa-de-sao-pedro-pescador-comeca-nos-proximos-dias-de-1-a-3-7/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/caragua-realiza-a-1o-prova-de-pesca-esportiva-municipal-neste-final-de-semana-2-e-3-7/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/caragua-realiza-a-1o-prova-de-pesca-esportiva-municipal-neste-final-de-semana-2-e-3-7/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19979/caraguatatuba-realiza-9%EF%BF%BD-edicao-do-festival-do-cambuci-neste-domingo
http://salimburihan.blogspot.com/2022/06/preco-da-cesta-basica-teve-reducao-no.html
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/atleta-de-caraguatatuba-assina-seu-primeiro-contrato-profissional-para-luta-do-lfa-136-em-julho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/atleta-de-caraguatatuba-assina-seu-primeiro-contrato-profissional-para-luta-do-lfa-136-em-julho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-entrega-116-aparelhos-auditivos-para-pacientes-do-centro-de-especialidades-medicas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-entrega-116-aparelhos-auditivos-para-pacientes-do-centro-de-especialidades-medicas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-registra-saldo-positivo-em-admissoes-no-mes-de-maio
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/1o-caragua-chess-kids-e-neste-final-de-semana-no-ciase-travessao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-r-15-milhoes-para-recapeamento-e-equipamentos-do-governo-do-estado-de-sao-paulo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-r-15-milhoes-para-recapeamento-e-equipamentos-do-governo-do-estado-de-sao-paulo


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba segue com testagem em massa da Covid-19 até sexta-

feira  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba prorroga validade do Concurso de 2018 e seleção de 

Agente Comunitário de Saúde  

 

Caraguatatuba 

Vacina contra Gripe continua liberada para toda população em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Eventos culturais, esportivos e gastronômicos são atrações no fim de semana em 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba conclui seleção de entidade de previdência 

complementar  

 

Caraguatatuba 

População em vulnerabilidade social participa de oficinas para acesso ao mundo do 

trabalho  

 

Agora Litoral Norte 

Caraguatatuba 

Eventos Culturais, Esportivos E Gastronômicos São Atrações No Fim De Semana Em 

Caraguatatuba 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba segue com testagem em massa da Covid-19 até sexta-

feira 

 

Caraguatatuba 

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

 

Caraguatatuba 

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

aprovado 

 

Caraguatatuba 

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

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-segue-com-testagem-em-massa-da-covid-19-ate-sexta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-segue-com-testagem-em-massa-da-covid-19-ate-sexta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-prorroga-validade-do-concurso-de-2018-e-selecao-de-agente-comunitario-de-saude
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-prorroga-validade-do-concurso-de-2018-e-selecao-de-agente-comunitario-de-saude
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/vacina-contra-gripe-continua-liberada-para-toda-populacao-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/eventos-culturais-esportivos-e-gastronomicos-sao-atracoes-no-fim-de-semana-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/eventos-culturais-esportivos-e-gastronomicos-sao-atracoes-no-fim-de-semana-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-selecao-de-entidade-de-previdencia-complementar
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-selecao-de-entidade-de-previdencia-complementar
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/populacao-em-vulnerabilidade-social-participa-de-oficinas-para-acesso-ao-mundo-do-trabalho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/populacao-em-vulnerabilidade-social-participa-de-oficinas-para-acesso-ao-mundo-do-trabalho
https://agoralitoralnorte.com.br/2022/06/30/eventos-culturais-esportivos-e-gastronomicos-sao-atracoes-no-fim-de-semana-em-caraguatatuba/
https://agoralitoralnorte.com.br/2022/06/30/eventos-culturais-esportivos-e-gastronomicos-sao-atracoes-no-fim-de-semana-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-segue-com-testagem-em-massa-da-covid-19-ate-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-segue-com-testagem-em-massa-da-covid-19-ate-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/06/festa-de-sao-pedro-pescador-comeca-nesta-sexta-feira-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/06/projeto-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba-e-aprovado-2/
https://falacaragua.com.br/2022/06/projeto-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba-e-aprovado-2/
https://falacaragua.com.br/2022/06/campanha-do-agasalho-encerra-na-quinta-mas-doacoes-podem-ser-feitas-o-ano-todo-no-fundo-social/


 

 
 

todo no Fundo Social 

 

Caraguatatuba 

Atleta de Caraguatatuba assina seu primeiro contrato profissional para luta do LFA 

136 em julho 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba entrega 116 aparelhos auditivos para pacientes do 

Centro de Especialidades Médicas 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba registra saldo positivo em admissões no mês de maio 

 

Caraguatatuba 

1º Caraguá Chess Kids é neste final de semana no CIASE Travessão 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe R$ 15 milhões para recapeamento e equipamentos do 

Governo do Estado de São Paulo 

 

Caraguatatuba 

Vacina contra Gripe continua liberada para toda população em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Liquida Inverno do Serramar Shopping começa esta sexta e segue até domingo 

com descontos de até 70%, além de premiar os clientes com ingressos de cinema e 

brindes 

 

Caraguatatuba 

Serramar Shopping recebe atletas de todo Brasil na 2º etapa do Arena Cross neste 

sábado (2/7) 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba celebra 9ª edição do Festival do Cambuci neste domingo  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza mutirão de combate à Dengue no sábado e 

conta com apoio da população  

 

Caraguatatuba 

Jovem atleta de Caraguatatuba, Maria Eduarda assina seu primeiro contrato 

https://falacaragua.com.br/2022/06/atleta-de-caraguatatuba-assina-seu-primeiro-contrato-profissional-para-luta-do-lfa-136-em-julho/
https://falacaragua.com.br/2022/06/atleta-de-caraguatatuba-assina-seu-primeiro-contrato-profissional-para-luta-do-lfa-136-em-julho/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-entrega-116-aparelhos-auditivos-para-pacientes-do-centro-de-especialidades-medicas/
https://falacaragua.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-entrega-116-aparelhos-auditivos-para-pacientes-do-centro-de-especialidades-medicas/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-registra-saldo-positivo-em-admissoes-no-mes-de-maio/
https://falacaragua.com.br/2022/06/1o-caragua-chess-kids-e-neste-final-de-semana-no-ciase-travessao/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-recebe-r-15-milhoes-para-recapeamento-e-equipamentos-do-governo-do-estado-de-sao-paulo/
https://falacaragua.com.br/2022/06/caraguatatuba-recebe-r-15-milhoes-para-recapeamento-e-equipamentos-do-governo-do-estado-de-sao-paulo/
https://falacaragua.com.br/2022/06/vacina-contra-gripe-continua-liberada-para-toda-populacao-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/06/liquida-inverno-do-serramar-shopping-comeca-esta-sexta-e-segue-ate-domingo-com-descontos-de-ate-70-alem-de-premiar-os-clientes-com-ingressos-de-cinema-e-brindes/
https://falacaragua.com.br/2022/06/liquida-inverno-do-serramar-shopping-comeca-esta-sexta-e-segue-ate-domingo-com-descontos-de-ate-70-alem-de-premiar-os-clientes-com-ingressos-de-cinema-e-brindes/
https://falacaragua.com.br/2022/06/liquida-inverno-do-serramar-shopping-comeca-esta-sexta-e-segue-ate-domingo-com-descontos-de-ate-70-alem-de-premiar-os-clientes-com-ingressos-de-cinema-e-brindes/
https://falacaragua.com.br/2022/06/serramar-shopping-recebe-atletas-de-todo-brasil-na-2o-etapa-do-arena-cross-neste-sabado-2-7/
https://falacaragua.com.br/2022/06/serramar-shopping-recebe-atletas-de-todo-brasil-na-2o-etapa-do-arena-cross-neste-sabado-2-7/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/30/caraguatatuba-celebra-9a-edicao-do-festival-do-cambuci-neste-domingo/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/30/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-mutirao-de-combate-a-dengue-no-sabado-e-conta-com-apoio-da-populacao/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/30/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-mutirao-de-combate-a-dengue-no-sabado-e-conta-com-apoio-da-populacao/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/06/30/jovem-atleta-de-caraguatatuba-maria-eduarda-assina-seu-primeiro-contrato-profissional-para-luta-do-lfa-136-em-julho/


 

 
 

profissional para luta do LFA 136 em julho  

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Liquida Inverno do Serramar Shopping começa esta sexta e segue até domingo 

com descontos de até 70%, além de premiar os clientes com ingressos de cinema e 

brindes 

 

Caraguatatuba 

Serramar Shopping recebe atletas de todo Brasil na 2º etapa do Arena Cross neste 

sábado (2/7) 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe nesse fim de semana a abertura do 33° Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba celebra 9ª edição do Festival do Cambuci neste domingo 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza mutirão de combate à Dengue no sábado e 

conta com apoio da população 

 

Caraguatatuba 

Jovem atleta de Caraguatatuba, Maria Eduarda assina seu primeiro contrato 

profissional para luta do LFA 136 em julho 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba entrega 116 aparelhos auditivos para pacientes do 

Centro de Especialidades Médicas  

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

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

Caraguá 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba celebra 9ª edição do Festival do Cambuci neste domingo 

https://www.litoralempauta.com.br/liquida-inverno-do-serramar-shopping-comeca-esta-sexta-e-segue-ate-domingo-com-descontos-de-ate-70-alem-de-premiar-os-clientes-com-ingressos-de-cinema-e-brindes/
https://www.litoralempauta.com.br/liquida-inverno-do-serramar-shopping-comeca-esta-sexta-e-segue-ate-domingo-com-descontos-de-ate-70-alem-de-premiar-os-clientes-com-ingressos-de-cinema-e-brindes/
https://www.litoralempauta.com.br/liquida-inverno-do-serramar-shopping-comeca-esta-sexta-e-segue-ate-domingo-com-descontos-de-ate-70-alem-de-premiar-os-clientes-com-ingressos-de-cinema-e-brindes/
https://www.litoralempauta.com.br/serramar-shopping-recebe-atletas-de-todo-brasil-na-2o-etapa-do-arena-cross-neste-sabado-2-7/
https://www.litoralempauta.com.br/serramar-shopping-recebe-atletas-de-todo-brasil-na-2o-etapa-do-arena-cross-neste-sabado-2-7/
https://spriomais.com.br/2022/07/01/caraguatatuba-recebe-nesse-fim-de-semana-a-abertura-do-33-campeonato-brasileiro-de-jet-ski/
https://spriomais.com.br/2022/07/01/caraguatatuba-recebe-nesse-fim-de-semana-a-abertura-do-33-campeonato-brasileiro-de-jet-ski/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/30/caraguatatuba-celebra-9a-edicao-do-festival-do-cambuci-neste-domingo/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/30/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-mutirao-de-combate-a-dengue-no-sabado-e-conta-com-apoio-da-populacao/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/30/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-mutirao-de-combate-a-dengue-no-sabado-e-conta-com-apoio-da-populacao/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/30/jovem-atleta-de-caraguatatuba-maria-eduarda-assina-seu-primeiro-contrato-profissional-para-luta-do-lfa-136-em-julho/
https://litoraldefato.com.br/2022/06/30/jovem-atleta-de-caraguatatuba-maria-eduarda-assina-seu-primeiro-contrato-profissional-para-luta-do-lfa-136-em-julho/
https://agazetarm.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-entrega-116-aparelhos-auditivos-para-pacientes-do-centro-de-especialidades-medicas/
https://agazetarm.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-entrega-116-aparelhos-auditivos-para-pacientes-do-centro-de-especialidades-medicas/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/5o-jazz-vinhos-festival-traz-musica-e-gastronomia-de-quinta-domingo-em-caragua/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/5o-jazz-vinhos-festival-traz-musica-e-gastronomia-de-quinta-domingo-em-caragua/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/30/caraguatatuba-celebra-9a-edicao-do-festival-do-cambuci-neste-domingo/


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza mutirão de combate à Dengue no sábado e 

conta com apoio da população 

 

Caraguatatuba 

Jovem atleta de Caraguatatuba, Maria Eduarda assina seu primeiro contrato 

profissional para luta do LFA 136 em julho 

 

Notícias das Praias 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba sedia etapa do Campeonato Brasileiro de Jet Ski 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

Rodrigo Tavano, do Partido Novo, quer ser a voz do Litoral Norte na Câmara dos 

Deputados 

 

Revista Celebridades 

Caraguatatuba 

“Melhores Vilas Turísticas” do mundo, Praia do Cocanha em Caraguatatuba pode 

ganhar o selo de exemplo mundial 

 

Caraguatatuba 

Mutirão do Dia D de Combate à Dengue em Caraguatatuba (02/07) 

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe R$ 15 milhões para recapeamento e equipamentos do 

Governo do Estado de São Paulo 

 

PR6 Taubaté 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba entrega 116 aparelhos auditivos para pacientes do 

Centro de Especialidades Médicas  

 

Oscar Oliveira Sem Limites 

Caraguatatuba 

Inscrições para curso de inglês com foco no atendimento ao público 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Abre Inscrições Para Cursos Voltados A Munícipes 

Atendidos Pelo Cras 

https://imprensalivre.com.br/2022/06/30/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-mutirao-de-combate-a-dengue-no-sabado-e-conta-com-apoio-da-populacao/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/30/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-mutirao-de-combate-a-dengue-no-sabado-e-conta-com-apoio-da-populacao/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/30/jovem-atleta-de-caraguatatuba-maria-eduarda-assina-seu-primeiro-contrato-profissional-para-luta-do-lfa-136-em-julho/
https://imprensalivre.com.br/2022/06/30/jovem-atleta-de-caraguatatuba-maria-eduarda-assina-seu-primeiro-contrato-profissional-para-luta-do-lfa-136-em-julho/
https://noticiasdaspraias.com/2022/06/30/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-brasileiro-de-jet-ski/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/07/01/rodrigo-tavano-do-paro-novo-quer-ser-a-voz-do-litoral-norte-na-camara-dos-deputados/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/07/01/rodrigo-tavano-do-paro-novo-quer-ser-a-voz-do-litoral-norte-na-camara-dos-deputados/
mailto:https://caraguasports.blogspot.com/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/melhores-vilas-turisticas-do-mundo-praia-do-cocanha-em-caraguatatuba-pode-ganhar-o-selo-de-exemplo-mundial/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/melhores-vilas-turisticas-do-mundo-praia-do-cocanha-em-caraguatatuba-pode-ganhar-o-selo-de-exemplo-mundial/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/mutirao-do-dia-d-de-combate-a-dengue-em-caraguatatuba-02-07/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/caraguatatuba-recebe-r-15-milhoes-para-recapeamento-e-equipamentos-do-governo-do-estado-de-sao-paulo
https://ubatubatimes.com.br/noticia/caraguatatuba-recebe-r-15-milhoes-para-recapeamento-e-equipamentos-do-governo-do-estado-de-sao-paulo
https://www.pr6taubate.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-entrega-116-aparelhos-auditivos-para-pacientes-do-centro-de-especialidades-medicas/
https://www.pr6taubate.com.br/2022/06/prefeitura-de-caraguatatuba-entrega-116-aparelhos-auditivos-para-pacientes-do-centro-de-especialidades-medicas/
https://www.facebook.com/oscaroliveirasemlimites/videos/443120780668684/
https://www.facebook.com/oscaroliveirasemlimites/videos/2563992123732851/
https://www.facebook.com/oscaroliveirasemlimites/videos/2563992123732851/


 

 
 

TV Vanguarda 

Bom Dia Vanguarda 

Moradores de Caraguatatuba reclamam do estado da ciclovia da Praia Massaguaçu 
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Em Caraguá, a Festa de São Pedro Pescador começa nos próximos 

dias, de 1° a 3/7 

 

O dia de São Pedro, que foi 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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Caraguá realiza ‘Prova de Pesca Esportiva Municipal’ neste final de 

semana, 2 e 3/7 

 

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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Caraguatatuba realiza 9ª edição do Festival do Cambuci neste 

domingo 

 

Após dois anos de interrupção por conta da pandemia provocada pela Covid-19, o 

tradicional Festival do Cambuci de Caraguatatuba está de volta. Em sua 9ª edição, 

a festa será realizada neste domingo (3/7), das 9h às 17h, no Parque Estadual 

Serra do Mar. 

O evento é gratuito e 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. 

Iniciando a programação, a partir das 9h30 será realizada uma caminhada pela 

Trilha do Jequitibá, onde será dado foco a assuntos relacionados aos programas 

promovidos pela Fundação Florestal como: Programa de Monitoramento de 

Primatas, Programa de Monitoramento de Mamíferos de Médio e Grande Porte e o 

Programa Juçara. 

Haverá também uma caminhada especial pelo Pomar das Nativas e pelo 

Comedouro, onde serão abordados de forma lúdica e interpretativa conceitos sobre 

polinização, dispersão de sementes e restauração ambiental, correlacionado ao 

Programa de Abelhas Nativas e à crescente prática de observação de aves. Este 

percurso pode ser realizado também por usuário de cadeira de rodas e pessoas 



 

 
 

com deficiência ou baixa mobilidade, com o auxílio da Cadeira Juliette, uma cadeira 

adaptada para percorrer trilhas. 

O festival trará, ainda, diversas opções culturais, como o grupo Onduladança, que 

promoverá a dança circular, uma atividade cultural de união, conexão com a 

natureza e diversão; a apresentação teatral da peça ‘Kamusi’, com direção de 

Heron Carrillo, além das apresentações de música com o Água Viva Coral e a 

Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba. 

Durante o evento, serão realizados sorteios de brindes surpresa ao longo do dia e 

disponibilizada uma tenda recreativa para as crianças, com direito a pintura de 

rosto com tema de bichos, observação de insetos com o auxílio de lupas, atividades 

de vivência na natureza e muito mais. 

Programação completa: 

Dia 3 de julho (domingo) – Entrada Gratuita 

9h – Abertura 

9h30 – Desbravando a Mata Atlântica pela Trilha do Jequitibá 

9h45 – Entre Frutos e Flores – Uma caminhada pelo Pomar das Nativas – Trilha 

inclusiva com a Cadeira Julietti 

11h – Dança Circular com grupo Onduladança 

12h – Sorteio de brindes 

13h – Peça teatral ‘Kamusi’ – Direção Heron Carrillo 

14h – Desbravando a Mata Atlântica pela Trilha do Jequitibá 

14h30 – Apresentação Água Viva Coral 

14h45 – Entre Frutos e Flores – Uma caminhada pelo Pomar das Nativas – Trilha 

inclusiva com a Cadeira Julietti 

15h30 – Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba 

16h30 – Sorteio de brindes 

17h – Encerramento 

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

Estadual Serra do Mar) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Salim Burihan 

 

Preço da cesta básica teve redução no Litoral Norte 

 

A Pesquisa da Cesta Básica do Litoral Norte, realizada pelo Centro Universitário 

Módulo em parceria com a Faculdade de São Sebastião, referente ao mês de 

junho, apontou que depois de cinco meses consecutivos de alta, em junho, o preço 

da cesta básica teve redução, pelo segundo mês consecutivo. A média do preço da 

cesta nos municípios era de R$ 730,34 em maio, e em junho foi para R$ 725,41 

com redução de (-0,67%). 

O preço mais caro da cesta básica em junho foi encontrado em São Sebastião, no 

valor de R$ 733,73. Em Ilhabela, foi de R$ 728,54: em Ubatuba, de R4 719,85; e, 

em Caraguatatuba, de R$ 719,52. 

Segundo os organizadores da pesquisa, a principal razão para o resultado da Cesta 

em junho foi a maior oferta no segmento de hortifruti e, consequentemente, queda 

nos preços, repetido o cenário do mês anterior. O excesso de chuvas nas principais 

regiões produtores provocou altas nos primeiros meses de 2022, mas, nos últimos 

dois meses com a normalidade climática a produção voltou ao patamar previsto. 

Já a comparação anual, aponta o aumento de preços da cesta básica no mês de 

junho de 2022 em comparação a junho de 2021. O preço da cesta básica 

aumentou nos quatro municípios do Litoral Norte, em Caraguatatuba (+ 26,15%), 

Ilhabela (+ 21,31%), São Sebastião (+ 20,89%) e Ubatuba (+ 25,76%). Nos últimos 

12 meses os preços da cesta apresentaram variação de + 23,46%, resultado 

quase que o dobro da inflação nacional nos últimos 12 meses, superior a 12,00%. 
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Atleta de Caraguatatuba assina seu primeiro contrato profissional 

para luta do LFA 136 em julho 

 

Caraguatatuba recebe no dia 15 de julho (sexta-feira), a edição 136 do LFA, 

segundo maior evento de MMA do mundo. O evento será marcado pela estreia de 

Maria Eduarda, de 19 anos, lutadora do município, na sua primeira luta profissional 

da carreira. 

Maria Eduarda assinou nesta semana o contrato com o LFA, que serve como 

celeiro e início da carreira de vários lutadores que hoje se encontram no UFA. A 

lutadora vem sendo destaque em competições de Muay Thai e conta com um cartel 

de cinco lutas com dois nocautes. A atleta enfrentará na primeira luta do car 

principal, Dayane Cristine, na categoria do Peso Mosca. 



 

 
 

A atleta está envolvida com as artes marciais desde os 12 anos, quando iniciou os 

treinamento do Judô e Jiu-Jitsu. Aos 17 anos, Maria Eduarda conheceu o Muay Thai 

e o Kickboxing, nos quais vem se destacando no ano. 

“Estou muito feliz com essa oportunidade e confio muito nos meus treinadores. Os 

que vão assistir e Caraguatatuba inteira podem esperar, no mínimo, uma guerra no 

octógono. Estou bem preparada e prometo dar um show”, prevê a lutadora. 

A atleta, atualmente, se prepara forte para sua estreia no MMA profissional, tendo 

duas sessões de treino por dia, totalizando seis horas diárias. Maria Eduarda, ou 

Duda, como é conhecida faz parte da equipe Marcondes Team e é também uma 

das instrutoras de artes marciais da equipe. 

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 questão 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 entrega 116 aparelhos auditivos para 

pacientes do Centro de Especialidades Médicas 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba entregou na manhã desta quinta-feira (30), 116 

aparelhos auditivos aos pacientes do setor de Reabilitação do Centro de 

Especialidades Médicas (CEM), localizado no bairro Jardim Primavera. 

Serão beneficiados 60 pacientes, sendo 56 com perda auditiva bilateral, que 

necessitam de dois aparelhos e quatro com perda unilateral, necessitando apenas 

de um aparelho. 

A fonoaudióloga Mariana Tolosa orientou os pacientes sobre os cuidados durante o 

uso do aparelho e de como será a adaptação. “No início vocês vão estranhar um 



 

 
 

pouco, é normal no primeiro momento. Depois vamos ajustar o volume do aparelho 

e adequar conforme forem relatando”, explicou a fonoaudióloga. 

Para a fisioterapeuta Dalmara Guida Nogueira, de 49 anos, a perda de audição 

estava prejudicando sua profissão. “Estava impossível manter um atendimento 

completo com meus pacientes. Estou ouvindo tudo agora, é estranho e 

emocionante ao mesmo tempo”. 

A diarista Roseli do Nascimento Cruz, de 56 anos, recebeu o aparelho e relatou 

emocionada que agora é uma nova fase. “Minha perda auditiva já estava gerando 

briga em casa, principalmente com o marido, porque eu não ouvia mais nada. 

Agora ele vai ter que me aguentar”, disse em tom descontraído. 

O prefeito Aguilar Junior participou da entrega e destacou que estão sendo 

beneficiados os pacientes em lista de espera até abril. “É um serviço 

extremamente importante, pois transforma o dia a dia dessas pessoas. É a 

Prefeitura melhorando a vida do cidadão”, disse. 

Segundo a Secretaria de Saúde, o investimento total dos aparelhos auditivos gira 

em torno de R$ 81 mil, custeados com recursos do município. 
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Caraguatatuba registra saldo positivo em admissões no mês de maio 

 

Números divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged), do Ministério da Economia, Caraguatatuba registrou no mês de maio saldo 

de 45 admissões com carteira assinada. 

Conforme o Caged, foram 1.005 admissões e 960 desligamentos. O setor de 

Serviços foi o que mais contratou no período, onde 512 pessoas tiveram a carteira 

assinada e 466 foram dispensadas, resultando em um saldo de 46 empregados no 

período. 

Em seguida, o ponto positivo foi para a Construção Civil, tendo 95 trabalhadores 

empregados e 69 desligados, com saldo de 26 pessoas mantidas no emprego. 



 

 
 

A expectativa é que continue assim pelos próximos meses devido ao calendário de 

eventos programado pela Prefeitura, como 5º Festival Jazz e Vinhos, Festival da 

Tainha e do Camarão e o tradicional Festival Gastronômico Caraguá a Gosto. 

Caraguatatuba também se prepara para alta temporada de verão com a 

qualificação da população. “No próximo mês está previsto o início do curso de 

inglês para pessoas que atuam com atendimento ao público. É mais uma forma de 

ter candidatos especializados ao comércio local”, explica o diretor do PAT, Allan 

Mattos. 
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1º Caraguá Chess Kids é neste final de semana no CIASE Travessão 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes, realiza neste 

sábado (2), a 1ª edição do Caraguá Chess Kids. A competição de xadrez é voltada 

para crianças e jovens e será realizada no Ciase do Travessão, a partir das 7h30. O 

evento tem apoio da Secretaria de Educação. 

O campeonato será disputado nas categorias Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 e 

Sub-16, entre as modalidades masculinas e femininas. 

O competidor pode realizar a sua inscrição enviando nome completo, data de 

nascimento e nome da escola no email caraguachesskids@gmail.com. No dia do 

evento, é necessário que chegue ao Ciase Travessão às 7h30 para a confirmação 

da inscrição. As disputas estão previstas para serem iniciadas às 8h. 

mailto:caraguachesskids@gmail.com


 

 
 

“O esporte, seja ele qual for, é um grande aliado da administração municipal para 

inserir socialmente, promover a saúde e entreter as pessoas, principalmente as 

crianças. O xadrez oferece grandes capacidades cognitivas e velocidade de 

pensamento, com isso, sei que teremos um grande festival”, diz Edvaldo Ormindo, 

secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

Para mais informações, ligue para (12) 3887-9431 ou (12) 99176-5648 (Professor 

Fábio). 

Serviço 

1º Caraguá Chess Kids 

Data: 2 de julho 

Horário: A partir das 7h30 

Inscrições: caraguachesskids@gmail.com (enviar nome completo, data de 

nascimento e nome da escola) 

Local: Ciase Travessão 

Endereço: Rua Henrique Maximiliano Coelho Neto, 100 – Travessão 
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Caraguatatuba recebe R$ 15 milhões para recapeamento e 

equipamentos do Governo do Estado de São Paulo 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve presente nesta quarta-feira 

(29), no Memorial da América Latina, em São Paulo, durante o evento de 

assinatura de convênios e entrega de equipamentos para as cidades paulistas. O 

evento foi promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, através do novo 

governador, Rodrigo Garcia. 

Durante a cerimônia, Aguilar Junior foi escolhido para simbolizar todos os prefeitos 

presentes ao assinar o convênio entre Caraguatatuba e Governo do Estado de São 

Paulo, que disponibilizou R$ 15 milhões para recapeamento. O investimento será 

utilizado na Fase 3 do Plano de Pavimentação Municipal de Caraguatatuba. 



 

 
 

Além do investimento, Caraguatatuba recebeu um veículo picape 4×4 para 

patrulhamento através do programa Segurança no Campo que será utilizado pela 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, além de cadeiras anfíbias 

e cadeiras adaptadas para trilhas para a Secretaria de Esportes e Recreação e 

investimentos para a criação de uma nova academia ao ar livre no município. 

“O Governo do Estado de São Paulo é um parceiro de Caraguatatuba. É uma alegria 

poder contar com a amizade e liderança do governador Rodrigo Garcia, que não 

mede esforços para conduzir São Paulo para frente. Os investimentos e 

equipamentos serão de suma importância para o município, que contribuirão para 

o andamento de nossas ações e projetos”, disse Aguilar Junior, prefeito de 

Caraguatatuba. 

“Ao lado das pessoas que pensam como nós e ao lado das que não pensam, vamos 

prestar contas do que o Governo do Estado vem fazendo, para conduzir São Paulo 

para frente e promover avanço para todos”, disse Rodrigo Garcia, governador de 

São Paulo. 

O Governador Rodrigo Garcia assinou nesta quarta-feira (29) 234 convênios entre a 

Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) e 159 municípios paulistas. O 

investimento será de R$ 415,5 milhões em obras que auxiliarão na melhoria da 

infraestrutura urbana municipal. O Governador Rodrigo também entregou 135 

veículos e maquinários no âmbito do Nova Frota – SP Não Para, com um 

investimento de R$ 47,2 milhões. 

“Para nós, é um motivo de muita alegria estar chegando nessa etapa de convênios, 

realizando tanta coisa aqui por São Paulo”, destacou Rodrigo. 
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Prefeitura de Caraguatatuba segue com testagem em massa da 

Covid-19 até sexta-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que a testagem em massa da Covid-19 

termina nesta sexta-feira (1º/07). Os testes continuam sendo realizados nas 

unidades de saúde para os casos sintomáticos. 

A medida teve como foco testar 39 mil pessoas para avaliar a situação da cidade 

devido ao aumento de casos de pessoas assintomáticas. 

Aproximadamente 5 mil pessoas foram positivadas e encaminhadas às unidades 

de saúde para atendimento médico e acompanhamento com medicação. Nenhum 

caso grave foi registrado. 



 

 
 

A população, inclusive pessoas assintomáticas, podem procurar até amanhã o 

serviço na Praça do Caiçara (Museu), das 9h às 22h; nas três Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs) 24 horas; e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com 

exceção da Tabatinga, das 8h às 16h. 

Conforme a Secretaria de Saúde, qualquer pessoa pode testar, basta apresentar 

RG e CPF. O resultado sai de 10 a 15 minutos. 

Serviço 

Praça do Caiçara – Rua Dr. Paul Harris – Centro 

UPA Centro – Avenida Maranhão, 451 – Jardim Primavera 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/mrxe47b2
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Prefeitura de Caraguatatuba prorroga validade do Concurso de 2018 e 

seleção de Agente Comunitário de Saúde 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba prorrogou os prazos de vigência do Concurso Público 

01/2018 e do Processo Seletivo 01/2019 para Agente Comunitário de Saúde até 

2023, conforme os comunicados publicados na Edição 825 do Diário Oficial 

Eletrônico do Município da última quinta-feira (30/06). 

Agora, a validade do Concurso Público de 2018 para os cargos sem prova prática, 

com homologação em 18 de janeiro de 2019 (Edital 79), é 24 de agosto de 2023. 

As funções que exigiram a realização de provas práticas, com homologação em 22 

de fevereiro de 2019 (Edital 89), foram prorrogadas até o dia 28 de setembro de 

2023. O certame foi prorrogado em 18 de junho de 2021 para alguns cargos. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_825.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/01/Edital_079.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/02/Edital_089.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/07/Prorrogacao-do-prazo-de-validade-do-Concurso-001-2018.pdf


 

 
 

O processo seletivo para preenchimento de vagas do emprego público de Agente 

Comunitário de Saúde – Edital 01/2019 teve sua vigência estendia até o dia 12 de 

março de 2023. Em 17 de dezembro de 2021, a seleção para agente comunitário 

de saúde foi prorrogada por mais dois anos (Edital 693). A homologação do 

processo seletivo ocorreu em 8 de agosto de 2019 (Edital 130). 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

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

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

ao público é das 9h às 16h30. 

Histórico  

A Lei Federal nº 14.314, de 24 de março de 2022, suspendeu o prazo de validade 

dos concursos públicos homologados até a edição do Decreto Legislativo nº 6, de 

20 de março de 2020, que reconheceu estado de calamidade pública por conta da 

Covid-19. A Lei Federal nº 14.314/2022 também alterou a Lei Complementar nº 

173, de 27 de maio de 2020, que suspendia a validade dos concursos públicos até 

31 de dezembro de 2020, (término da vigência do estado de calamidade pública 

estabelecido pela União). 

Pela Lei Federal nº 14.314/2022, a data de validade dos certames homologados 

até o dia 20/03/2020 deve ser considerada interrompida até o dia 31 de 

dezembro de 2021, em vez de 31/12/2020.  Os referidos prazos voltaram a contar 

a partir de 1º de janeiro de 2022, em consonância com a Lei nº 14.314, de 24 de 

março de 2022, observando o disposto no artigo 37, inciso III da Constituição 

Federal. 

Com base no Decreto Municipal nº 1.656, de 15 de junho de 2022, a Secretaria de 

Administração da Prefeitura de Caraguatatuba fez o levantamento dos certames 

atingidos pela suspensão de prazos de validade e comunicou aos organizadores do 

Concurso Público 001/2018 e do Processo Seletivo 01/2019 para Emprego 

Público de Agente Comunitário de Saúde as novas datas de prorrogação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/12/Edital_693.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/08/Edital_130.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_816.pdf
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Vacina contra Gripe continua liberada para toda população em 

Caraguatatuba 

 

A população com mais de seis meses de idade continua liberada para imunização 

contra gripe H1N1. A campanha foi estendida desde a última semana devido à 

baixa cobertura nacional dos públicos alvos. 

Dos grupos prioritários, Caraguatatuba imunizou 40.721 pessoas. O único grupo 

que alcançou a meta, até o momento foram as pessoas com comorbidades, 

registrando 95,87%. 

Importante destacar que crianças devem ter um intervalo de 15 dias entre as 

vacinas da Gripe e da Covid. Idosos e adultos podem tomar as duas ao mesmo 

tempo. 



 

 
 

A vacinação ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), exceto da 

Tabatinga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e a população deve estar 

munida de documento com foto e a Carteira de Vacinação. 

A Secretaria de Saúde reforça as pessoas que procurem a vacina; é segura, eficaz e 

protege contra as complicações da gripe, como pneumonias, e reduz os sintomas 

nos grupos prioritários, que podem ser confundidos com os da Covid-19, reduzindo 

a sobrecarga dos serviços de saúde. 

Confira o endereço de todas as unidades de saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/mrxe47b2
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Eventos culturais, esportivos e gastronômicos são atrações no fim de 

semana em Caraguatatuba 

 

A cidade de Caraguatatuba têm diversas opções de eventos culturais, esportivos e 

gastronômicos para este fim de semana. Festivais, competições esportivas, e 

apresentações musicais são algumas das atrações que ocorrem até domingo (3) 

em diferentes regiões do município. 

Com início nesta quinta-feira (30), a 5ª edição Jazz & Vinhos Festival reúne o 

melhor da música e da gastronomia na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no 

Centro. O festival soma 15 apresentações gratuitas do estilo jazz e blues. A praça 

de alimentação será composta estabelecimentos selecionados, tendo no cardápio 

diversos tipos de massas, doces de qualidade e vinhos. 



 

 
 

Ainda na Praia do Centro, o 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022 

promete muitas emoções para o público. A etapa de abertura do torneio será 

realizada entre os dias 1º e 3 de julho, contando com ao menos 60 pilotos, entre 

competidores brasileiros e convidados internacionais. O acesso ao evento é 

gratuito e poderá ser acompanhado em arquibancadas com capacidade para 700 

pessoas. 

Já a Festa de São Pedro Pescador está de volta com uma programação pra lá de 

especial. Além de quermesse voltada à venda de comidas e bebidas típicas, a 

festividade terá ainda celebrações religiosas ao santo padroeiro dos pescadores. O 

evento, realizado na Praça Irmã Lucila, no bairro Massaguaçu, será animado por 

bandas e artistas locais, de sexta (1º) a domingo (3). 

O município também recebe a 1º Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’, na 

Praia do Massaguaçu, no sábado (2), das 13h às 17h, e no domingo (3), das 7h às 

11h. A prova, que reunirá 120 competidores, 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. 

No esporte, tem ainda o Arena Cross 2022, que agitará os fãs e apaixonados por 

motocross. O tradicional campeonato off-road ocorre no sábado (2) no 

estacionamento do Serramar Shopping. Com ingresso solidário, os portões da 

atração abrem às 16h. 

A agenda da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) pode 

ser consultada no link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/agenda-

cultural-traz-festival-gastronomico-exposicao-fotografica-e-cinema-gratuito/. 

Confira a programação: 

5º Jazz & Vinhos Festival 

Data: quinta (30), sexta (1º), sábado (2) e domingo (3) 

Local: Praça da Cultura – Avenida da Praia – Centro 

Horário: estandes gastronômicos abertos de quinta e sexta-feira, das 17h à 0h; 

sábado, das 11h30 à 0h; e domingo, das 11h30 às 22h 

Entrada: gratuita 

Programação musical 

30 de junho (quinta-feira) 

18h30 – Azeitona Trompete 

20h – Edu Souza 

22h – Igor Prado 

1º de julho (sexta-feira) 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/agenda-cultural-traz-festival-gastronomico-exposicao-fotografica-e-cinema-gratuito/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/agenda-cultural-traz-festival-gastronomico-exposicao-fotografica-e-cinema-gratuito/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/com-diversas-atracoes-5o-jazz-vinhos-festival-comeca-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba/


 

 
 

18h30 – Jazz & Cia 

20h – Vinicius Andrade Quarteto 

22h – Joy Sales & Átrio Jazz 

2 de julho (sábado) 

14h – Fred Tavares Trio 

16h – Classe A Jazz Quartet 

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 

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

Data:  sexta (1º), sábado (2) e domingo (3) 

Local: Praia do Centro (em área próxima à ponte sobre o Rio Santo Antônio) 

Horário:  a partir das 10h (sexta: treinos livres; provas: sábado e domingo) 

Entrada: gratuita 

Festa de São Pedro Pescador 

Data: sexta (1º), sábado (2) e domingo (3) 

Local: Festa Social na Praça Irmã Lucila (Av. Maria Carlota) e programação religiosa 

na Capela Santa Cruz (Av. Maria Carlota, 774) e Paróquia Nossa Senhora da 

Visitação (Rua Pescador Manoel Marcondes Sodré, 75) – Massaguaçu 

Horário: sexta-feira, das 18h à 0h, no sábado, das 14h à 0h, e domingo, das 9h às 

22h 

Entrada: gratuita 

Programação cultural, musical e religiosa 

1º de julho (sexta-feira) 

18h à 0h – Quermesse 

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

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/33o-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-agita-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/festa-de-sao-pedro-pescador-comeca-nesta-sexta-feira-em-caraguatatuba/


 

 
 

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

da festa 

20h30 – Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro 

2 de julho (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 

3 de julho (domingo) 

9h às 22h – Quermesse 

9h – Missa Campal no local da festa 

14h – Eliana Bañeza 

16h – Rick Blend 

18h – Everson & Maiane 

1º Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Data: sábado (2) e domingo (3) 

Local: Praia do Massaguaçu 

Horário:  das 13h às 17h no sábado e das 7h às 11h no domingo 

Aberto ao público 

Arena Cross – 2ª etapa 

Data: sábado (2) 

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

Ingressos: 2 kg de arroz ou feijão 

Pontos de troca:  Universo Honda (Rua Major Ayres, 379 – Centro) e Loja Sthill 

(Serramar Shopping) 

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

evento – 19h / Provas – 19h30 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/competicao-reune-120-atletas-de-pesca-esportiva-em-caraguatatuba-neste-sabado-e-domingo/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/arena-cross-em-caraguatatuba-movimenta-cerca-de-r-3-milhoes-na-economia-local/
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Prefeitura de Caraguatatuba conclui seleção de entidade de 

previdência complementar 

 

A BB Previdência (Fundo de Pensão Banco do Brasil) foi selecionada como Entidade 

Fechada de Previdência Complementar (EFPC) para administração de plano de 

benefícios previdenciários dos servidores e empregados públicos efetivos da 

Prefeitura, Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), Câmara 

Municipal e do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba 

(CaraguaPrev). O extrato do convênio de adesão foi publicado na Edição 824 do 

Diário Oficial Eletrônico da última quarta-feira (29/6) e será gerido pela Prefeitura 

Municipal. 

A BB Previdência venceu o certame após oferecer a melhor proposta. Além da BB 

Previdência, as empresas Icatu Fundo Multiplano, Mongeral Aegon Fundo de 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_824.pdf


 

 
 

Pensão e Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores 

da FINEP, DO IPEA, DO CNPq, DO INPE E DO INPA (FIPECq) participaram da seleção 

pública. 

A Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 

2019) impôs à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a instituição do 

Regime de Previdência Complementar (RPC). Em Caraguatatuba o RPC está 

previsto na Lei Municipal 2.571, de 27 de setembro de 2021.  A medida abrange 

quem ingressar no serviço público a partir da data de publicação da autorização do 

convênio de adesão do patrocinador ao plano de benefícios previdenciários 

administrados pela EFPC. 

Após a publicação do convênio com a Entidade Fechada de Previdência 

Complementar, independentemente da inscrição do servidor como participante no 

plano de benefícios oferecido, será pago o limite máximo dos benefícios do Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS/INSS) para as aposentadorias e pensões 

concedidas aos segurados do CaraguaPrev. Os servidores efetivos empossados 

antes da entrada em vigor do convênio com a BB Previdência terão seis meses 

para aderir, ou não, ao novo modelo (RPC). 

Atualmente, a BB Previdência atua como fundo de pensão multipatrocinado nos 

Estados do Acre, Amazonas e da Paraíba, além das capitais Cuiabá (MT), Teresina 

(PI), João Pessoa (PB), Recife (PE) e Vitória (ES), incluindo outros 121 municípios 

brasileiros. 
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População em vulnerabilidade social participa de oficinas para acesso 

ao mundo do trabalho 

 

Munícipes de Caraguatatuba e vulnerabilidade social e/ou risco social atendidos 

pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, por meio dos Centros de 

Referência de Assistência Social (Crass) tem a oportunidade de participar de uma 

série de oficinas que visam o acesso a serviços e inclusão no mundo do trabalho. 

Nesta quinta-feira (30), 15 referenciados atendidos pelos Crass participaram de um 

bate-papo com a equipe do Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (Cate) 

e Sebrae onde receberam orientações sobre elaboração de currículo e preparação 

para vivências de entrevista de emprego. Os funcionários falaram, ainda, sobre os 

serviços ofertados no equipamento. 



 

 
 

Essas ações se dão por meio do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao 

Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho) que tem por finalidade promover o acesso 

dos usuários da Assistência Social ao mundo do trabalho. 

Importante destacar eu o programa de não tem a responsabilidade de executar 

diretamente ações e cursos de capacitação e qualificação profissional, mas 

promover o acesso da população em situação de vulnerabilidade social aos cursos 

já existentes no território, bem como, encaminhar para os locais que fazem 

intermediação para vagas de emprego. 

Entre os objetivos está o desenvolvimento de habilidades, por isso, os conteúdo 

trabalham identidade, autoestima, autoconfiança, negociação, motivação, 

comunicação, confiança, cooperação/trabalho em equipe, liderança, criatividade, 

tomada de decisão. 

Aspectos do Mundo do Trabalho 

Os participantes ainda terão oportunidade de conhecer universidades ou outras 

instituições de ensino, além de espaços coorporativos, bem como as oportunidades 

mapeadas no território; encaminhamento para as oportunidades considerando 

potencialidades e interesses deles e do território. 

Os encontros são quinzenal com grupos de até 15 pessoas e a cada mês serão 

trabalhos um tema diferente dentro da oficina. 
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Eventos Culturais, Esportivos E Gastronômicos São Atrações No Fim 

De Semana Em Caraguatatuba 

 

A cidade de Caraguatatuba têm diversas opções de eventos culturais, esportivos e 

gastronômicos para este fim de semana. Festivais, competições esportivas, e 

apresentações musicais são algumas das atrações que ocorrem até domingo (3) 

em diferentes regiões do município. 

Com início nesta quinta-feira (30), a 5ª edição Jazz & Vinhos Festival reúne o 

melhor da música e da gastronomia na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no 

Centro. O festival soma 15 apresentações gratuitas do estilo jazz e blues. A praça 

de alimentação será composta estabelecimentos selecionados, tendo no cardápio 

diversos tipos de massas, doces de qualidade e vinhos. 

Ainda na Praia do Centro, o 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022 

promete muitas emoções para o público. A etapa de abertura do torneio será 

realizada entre os dias 1º e 3 de julho, contando com ao menos 60 pilotos, entre 

competidores brasileiros e convidados internacionais. O acesso ao evento é 

gratuito e poderá ser acompanhado em arquibancadas com capacidade para 700 

pessoas. 

Já a Festa de São Pedro Pescador está de volta com uma programação pra lá de 

especial. Além de quermesse voltada à venda de comidas e bebidas típicas, a 



 

 
 

festividade terá ainda celebrações religiosas ao santo padroeiro dos pescadores. O 

evento, realizado na Praça Irmã Lucila, no bairro Massaguaçu, será animado por 

bandas e artistas locais, de sexta (1º) a domingo (3). 

O município também recebe a 1º Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’, na 

Praia do Massaguaçu, no sábado (2), das 13h às 17h, e no domingo (3), das 7h às 

11h. A prova, que reunirá 120 competidores, 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. 

No esporte, tem ainda o Arena Cross 2022, que agitará os fãs e apaixonados por 

motocross. O tradicional campeonato off-road ocorre no sábado (2) no 

estacionamento do Serramar Shopping. Com ingresso solidário, os portões da 

atração abrem às 16h. 

A agenda da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc) pode 

ser consultada no link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/agenda-

cultural-traz-festival-gastronomico-exposicao-fotografica-e-cinema-gratuito/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/agenda-cultural-traz-festival-gastronomico-exposicao-fotografica-e-cinema-gratuito/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/agenda-cultural-traz-festival-gastronomico-exposicao-fotografica-e-cinema-gratuito/
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Prefeitura de Caraguatatuba segue com testagem em massa da 

Covid-19 até sexta-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba informa que a testagem em massa da Covid-19 

termina nesta sexta-feira (1º/07). Os testes continuam sendo realizados nas 

unidades de saúde para os casos sintomáticos. 

A medida teve como foco testar 39 mil pessoas para avaliar a situação da cidade 

devido ao aumento de casos de pessoas assintomáticas. 

Aproximadamente 5 mil pessoas foram positivadas e encaminhadas às unidades 

de saúde para atendimento médico e acompanhamento com medicação. Nenhum 

caso grave foi registrado. 

A população, inclusive pessoas assintomáticas, podem procurar até amanhã o 

serviço na Praça do Caiçara (Museu), das 9h às 22h; nas três Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs) 24 horas; e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com 

exceção da Tabatinga, das 8h às 16h. 

Conforme a Secretaria de Saúde, qualquer pessoa pode testar, basta apresentar 

RG e CPF. O resultado sai de 10 a 15 minutos. 

Serviço 

Praça do Caiçara – Rua Dr. Paul Harris – Centro 

UPA Centro – Avenida Maranhão, 451 – Jardim Primavera 

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

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

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

 

https://tinyurl.com/mrxe47b2
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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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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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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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Atleta de Caraguatatuba assina seu primeiro contrato profissional 

para luta do LFA 136 em julho 

 

Caraguatatuba recebe no dia 15 de julho (sexta-feira), a edição 136 do LFA, 

segundo maior evento de MMA do mundo. O evento será marcado pela estreia de 

Maria Eduarda, de 19 anos, lutadora do município, na sua primeira luta profissional 

da carreira. 

Maria Eduarda assinou nesta semana o contrato com o LFA, que serve como 

celeiro e início da carreira de vários lutadores que hoje se encontram no UFA. A 

lutadora vem sendo destaque em competições de Muay Thai e conta com um cartel 

de cinco lutas com dois nocautes. A atleta enfrentará na primeira luta do car 

principal, Dayane Cristine, na categoria do Peso Mosca. 

A atleta está envolvida com as artes marciais desde os 12 anos, quando iniciou os 

treinamento do Judô e Jiu-Jitsu. Aos 17 anos, Maria Eduarda conheceu o Muay Thai 

e o Kickboxing, nos quais vem se destacando no ano. 

“Estou muito feliz com essa oportunidade e confio muito nos meus treinadores. Os 

que vão assistir e Caraguatatuba inteira podem esperar, no mínimo, uma guerra no 

octógono. Estou bem preparada e prometo dar um show”, prevê a lutadora. 

A atleta, atualmente, se prepara forte para sua estreia no MMA profissional, tendo 

duas sessões de treino por dia, totalizando seis horas diárias. Maria Eduarda, ou 

Duda, como é conhecida faz parte da equipe Marcondes Team e é também uma 

das instrutoras de artes marciais da equipe. 

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 questão 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 entrega 116 aparelhos auditivos para 

pacientes do Centro de Especialidades Médicas 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba entregou na manhã desta quinta-feira (30), 116 

aparelhos auditivos aos pacientes do setor de Reabilitação do Centro de 

Especialidades Médicas (CEM), localizado no bairro Jardim Primavera. 

Serão beneficiados 60 pacientes, sendo 56 com perda auditiva bilateral, que 

necessitam de dois aparelhos e quatro com perda unilateral, necessitando apenas 

de um aparelho. 

A fonoaudióloga Mariana Tolosa orientou os pacientes sobre os cuidados durante o 

uso do aparelho e de como será a adaptação. “No início vocês vão estranhar um 

pouco, é normal no primeiro momento. Depois vamos ajustar o volume do aparelho 

e adequar conforme forem relatando”, explicou a fonoaudióloga. 

Para a fisioterapeuta Dalmara Guida Nogueira, de 49 anos, a perda de audição 

estava prejudicando sua profissão. “Estava impossível manter um atendimento 

completo com meus pacientes. Estou ouvindo tudo agora, é estranho e 

emocionante ao mesmo tempo”. 

A diarista Roseli do Nascimento Cruz, de 56 anos, recebeu o aparelho e relatou 

emocionada que agora é uma nova fase. “Minha perda auditiva já estava gerando 

briga em casa, principalmente com o marido, porque eu não ouvia mais nada. 

Agora ele vai ter que me aguentar”, disse em tom descontraído. 

O prefeito Aguilar Junior participou da entrega e destacou que estão sendo 

beneficiados os pacientes em lista de espera até abril. “É um serviço 

extremamente importante, pois transforma o dia a dia dessas pessoas. É a 

Prefeitura melhorando a vida do cidadão”, disse. 



 

 
 

Segundo a Secretaria de Saúde, o investimento total dos aparelhos auditivos gira 

em torno de R$ 81 mil, custeados com recursos do município. 
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Caraguatatuba registra saldo positivo em admissões no mês de maio 

 

Números divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged), do Ministério da Economia, Caraguatatuba registrou no mês de maio saldo 

de 45 admissões com carteira assinada. 

Conforme o Caged, foram 1.005 admissões e 960 desligamentos. O setor de 

Serviços foi o que mais contratou no período, onde 512 pessoas tiveram a carteira 

assinada e 466 foram dispensadas, resultando em um saldo de 46 empregados no 

período. 

Em seguida, o ponto positivo foi para a Construção Civil, tendo 95 trabalhadores 

empregados e 69 desligados, com saldo de 26 pessoas mantidas no emprego. 

A expectativa é que continue assim pelos próximos meses devido ao calendário de 

eventos programado pela Prefeitura, como 5º Festival Jazz e Vinhos, Festival da 

Tainha e do Camarão e o tradicional Festival Gastronômico Caraguá a Gosto. 

Caraguatatuba também se prepara para alta temporada de verão com a 

qualificação da população. “No próximo mês está previsto o início do curso de 

inglês para pessoas que atuam com atendimento ao público. É mais uma forma de 

ter candidatos especializados ao comércio local”, explica o diretor do PAT, Allan 

Mattos. 
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1º Caraguá Chess Kids é neste final de semana no CIASE Travessão 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes, realiza neste 

sábado (2), a 1ª edição do Caraguá Chess Kids. A competição de xadrez é voltada 

para crianças e jovens e será realizada no Ciase do Travessão, a partir das 7h30. O 

evento tem apoio da Secretaria de Educação. 

O campeonato será disputado nas categorias Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 e 

Sub-16, entre as modalidades masculinas e femininas. 

O competidor pode realizar a sua inscrição enviando nome completo, data de 

nascimento e nome da escola no email caraguachesskids@gmail.com. No dia do 

evento, é necessário que chegue ao Ciase Travessão às 7h30 para a confirmação 

da inscrição. As disputas estão previstas para serem iniciadas às 8h. 

“O esporte, seja ele qual for, é um grande aliado da administração municipal para 

inserir socialmente, promover a saúde e entreter as pessoas, principalmente as 

crianças. O xadrez oferece grandes capacidades cognitivas e velocidade de 

pensamento, com isso, sei que teremos um grande festival”, diz Edvaldo Ormindo, 

secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

Para mais informações, ligue para (12) 3887-9431 ou (12) 99176-5648 (Professor 

Fábio). 

Serviço 

1º Caraguá Chess Kids 

Data: 2 de julho 

Horário: A partir das 7h30 

mailto:caraguachesskids@gmail.com


 

 
 

Inscrições: caraguachesskids@gmail.com (enviar nome completo, data de 

nascimento e nome da escola) 

Local: Ciase Travessão 

Endereço: Rua Henrique Maximiliano Coelho Neto, 100 – Travessão 
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Caraguatatuba recebe R$ 15 milhões para recapeamento e 

equipamentos do Governo do Estado de São Paulo 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve presente nesta quarta-feira 

(29), no Memorial da América Latina, em São Paulo, durante o evento de 

assinatura de convênios e entrega de equipamentos para as cidades paulistas. O 

evento foi promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, através do novo 

governador, Rodrigo Garcia. 

Durante a cerimônia, Aguilar Junior foi escolhido para simbolizar todos os prefeitos 

presentes ao assinar o convênio entre Caraguatatuba e Governo do Estado de São 

Paulo, que disponibilizou R$ 15 milhões para recapeamento. O investimento será 

utilizado na Fase 3 do Plano de Pavimentação Municipal de Caraguatatuba. 

Além do investimento, Caraguatatuba recebeu um veículo picape 4×4 para 

patrulhamento através do programa Segurança no Campo que será utilizado pela 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, além de cadeiras anfíbias 

e cadeiras adaptadas para trilhas para a Secretaria de Esportes e Recreação e 

investimentos para a criação de uma nova academia ao ar livre no município. 

“O Governo do Estado de São Paulo é um parceiro de Caraguatatuba. É uma alegria 

poder contar com a amizade e liderança do governador Rodrigo Garcia, que não 



 

 
 

mede esforços para conduzir São Paulo para frente. Os investimentos e 

equipamentos serão de suma importância para o município, que contribuirão para 

o andamento de nossas ações e projetos”, disse Aguilar Junior, prefeito de 

Caraguatatuba. 

“Ao lado das pessoas que pensam como nós e ao lado das que não pensam, vamos 

prestar contas do que o Governo do Estado vem fazendo, para conduzir São Paulo 

para frente e promover avanço para todos”, disse Rodrigo Garcia, governador de 

São Paulo. 

O Governador Rodrigo Garcia assinou nesta quarta-feira (29) 234 convênios entre a 

Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) e 159 municípios paulistas. O 

investimento será de R$ 415,5 milhões em obras que auxiliarão na melhoria da 

infraestrutura urbana municipal. O Governador Rodrigo também entregou 135 

veículos e maquinários no âmbito do Nova Frota – SP Não Para, com um 

investimento de R$ 47,2 milhões. 

“Para nós, é um motivo de muita alegria estar chegando nessa etapa de convênios, 

realizando tanta coisa aqui por São Paulo”, destacou Rodrigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Vacina contra Gripe continua liberada para toda população em 

Caraguatatuba 

 

A população com mais de seis meses de idade continua liberada para imunização 

contra gripe H1N1. A campanha foi estendida desde a última semana devido à 

baixa cobertura nacional dos públicos alvos. 

Dos grupos prioritários, Caraguatatuba imunizou 40.721 pessoas. O único grupo 

que alcançou a meta, até o momento foram as pessoas com comorbidades, 

registrando 95,87%. 

Importante destacar que crianças devem ter um intervalo de 15 dias entre as 

vacinas da Gripe e da Covid. Idosos e adultos podem tomar as duas ao mesmo 

tempo. 

A vacinação ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), exceto da 

Tabatinga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e a população deve estar 

munida de documento com foto e a Carteira de Vacinação. 

A Secretaria de Saúde reforça as pessoas que procurem a vacina; é segura, eficaz e 

protege contra as complicações da gripe, como pneumonias, e reduz os sintomas 

nos grupos prioritários, que podem ser confundidos com os da Covid-19, reduzindo 

a sobrecarga dos serviços de saúde. 

Confira o endereço de todas as unidades de saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2. 
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Liquida Inverno do Serramar Shopping começa esta sexta e segue até 

domingo com descontos de até 70%, além de premiar os clientes com 

ingressos de cinema e brindes 

 

Não é só a temperatura que cai no inverno! Nesta sexta, sábado e domingo, dias 1, 

2 e 3 de julho, os preços dos produtos e serviços do Serramar Shopping, também 

vão cair! Tem produtos com até 70% de descontos nas mais variadas lojas, do 

maior centro comercial do Litoral Norte! É a hora de aproveitar o ‘friozinho’ e 

renovar o guarda roupa. 

Além da liquidação, tem ação ‘Compre e Ganhe’. A cada R$ 150,00 em compras, o 

cliente ganha uma ficha para concorrer a ingressos no cinema, brindes e muito 



 

 
 

mais! Basta levar as notas fiscais das compras realizadas nos três dias do ‘Liquida’, 

no Balcão de Trocas, em frente o Habib’s, na Praça de Eventos, e retirar as fichas. 

O Serramar Shopping conta com lojas de vários tamanhos, incluindo as principais 

âncoras e satélites do mercado, e diversos produtos, marcas e serviços, prezando 

sempre por qualidade e comodidade. Abaixo confira as dicas dos nossos lojistas 

sobre o que está na moda neste inverno. 

Inverno 2022 – Quem nos contou sobre as tendências da moda neste Inverno 

2022 foram às marcas: Hering Store e Rensz Calçados. Com ousadia, cores 

vibrantes e o resgate de clássicos, que de tempos em tempos, se reinventam. 

Antenados no mundo fashionista, nossas lojas contribuem com este mix de 

informações para você arrasar nos looks. Sem medo de ser feliz! Vamos ao que 

interessa! 

Colorido e nada óbvio – Uma das principais tendências desta época são as cores 

vibrantes. Sim, este ano, os dias frios ganham ares muito mais alegres e 

despojados, inclusive com as cores neon, que estiverem nas passarelas para 

surpreender. 

Das roupas aos calçados e acessórios, nada de ficar somente no básico de sempre. 

Que tal experimentar uma combinação no estilo Color Block? Quem fala melhor 

destas e outras influências é a loja Hering Store, conhecida por seu conforto e 

versatilidade. Tem muitas texturas em sua nova coleção, assim como os clássicos 

renovados, a sarja sustentável e as peças inteiras. Aprenda com eles e solte a sua 

criatividade. 

Color Block – Bloco de cor (traduzindo) é uma tendência que está em alta e vem 

dos anos 60 e 80. Nada mais é do que o uso de cores contrastantes em bloco, 

podendo ser em peças diferentes ou na mesma peça. Isso deixa o look colorido, 

vibrante, moderno e descolado. 

Sarja sustentável – Uma grande novidade desta ativação de outono são as peças 

de sarja 100% algodão. É sustentável por ser produzido com 30% de algodão 

reciclado e com economia de consumo de água, e por não haver tingimento. A sarja 

fica com aparência de algodão cru, deixando as peças ainda mais especiais. 

Peças Inteiras – Como vestidos e macacões, são itens curingas do guarda-roupa. 

Combinam com tudo e podem ser usadas em várias ocasiões, independentes da 

estação. Sejam elas de malha ou com mistura de tecido plano, a praticidade e o 

conforto para o dia a dia estão garantidos. 

Clássicos Renovados – São as campeãs de venda, aquelas que o cliente já 

conhece e adora, porém agora, vêm renovadas. Seja num tecido novo, ganhando 

mais detalhes de acabamento ou com evoluções na modelagem, as peças mais 

queridas e desejadas estão com opções bem especiais, que dão uma cara nova 

para o produto. 



 

 
 

Muitas texturas – São a aparência que o tecido tem e que você percebe olhando 

(porque forma desenhos, listras padrões) e tocando (cada textura tem um toque 

que é só seu). O Preview apresenta um mix de texturas incríveis, em modelagens 

fáceis e confortáveis! Tudo para deixar o look ainda mais especial. Ah, já sei. Você 

já está morrendo de vontade de conferir todas as novidades pessoalmente? Espera 

que tem mais dicas! 

Moda para os seus pés – Assim como as roupas, o estilo do calçado diz muito 

sobre quem os usa. Para nos contar sobre as atualidades do setor convidamos a 

Rensz Calçados, fundada em 13 de novembro de 2000, e uma das maiores redes 

de calçados do Litoral Norte Paulista. 

“Nossa equipe de jovens talentos se empenham em trazer novidades do mercado 

para dentro das lojas. São diversas pesquisas, visitas em fábricas, participação em 

feiras de calçados e eventos de moda, para que a cada estação possamos trazer 

nas coleções, as tendências do universo da moda”, revela a assessoria da loja e 

explica mais detalhes! 

Coturnos – Na estação mais fria do ano não podem faltar os queridinhos coturnos 

com salto tratorado, que traz estilo a produção do look. Também as botas de cano 

curto são extremamente versáteis. E claro, os coturnos de saltos, que são 

clássicos. 

Cor Sisal – O branco (off white, sisal, areia), está cada vez mais presente nos looks 

e mais forte nas vitrines! A cor off-white é muito associada com o visual elegante, 

principalmente quando a composição é monocromática. Embora à primeira vista o 

off white pareça branco, ele não é. Basta um olhar atento para perceber o sub tom 

de bege, amarelo ou cinza. Essa cor se tornou versátil por ser uma alternativa 

interessante para quem não é tão fã das cores mais vibrantes, mas quer adicionar 

um pouco de cor às produções. 

Sola colorida – Personalidade nos calçados? Claro que temos! Influenciadoras e 

blogueiras já adquiram essa moda e claro, resolvermos trazer para você. Dá para 

combinar com look todo black. 

Cores vibrantes – As cores neutras, como o preto, o nude e o café, tem um espaço 

nos nossos corações, mas temos que concordar que, as cores mais 

“extravagantes” vêm tomando conta das vitrines e se tornaram mais presentes em 

todos os estilos de sapatos. Estas cores fazem toda a diferença na hora de montar 

o look. Pode ser usado com roupas mais claras e clássicas, ou se você for mais 

ousado, pode deixar o colorido tomar conta! 

Criatividade no look infantil – Quanta criatividade e originalidade também na moda 

infantil, já que as crianças estão cada vez mais conectadas e inseridas no cenário 

fashionista. Muitas cores e sobreposições, estampas divertidas, assim como o uso 

de acessórios para dar um ar diferenciado e único no look dos pequenos. 



 

 
 

Diferente dos adultos, as crianças não se importam muito com a opinião alheia. 

Elas usam e abusam das combinações desde que faça sentido para elas. Muita 

criatividade e ousadia, sem esquecer o conforto. E aqui no Serramar, você encontra 

os mais descolados e confortáveis looks para os pequenos nas lojas KidStok, Nas 

Nuvens, e ainda, na moderna Panda Pool. 

Vestidos, minissaia e pelúcia falsa – Das peças que nunca saem de cena, 

independente da estação. As minissaias e os vestidos são clássicos e coringas, e 

para os próximos meses estão acompanhadas de meias calças e sapatos de todos 

os tipos. Também podem ser combinadas com peças oversized, trazendo harmonia 

diferente para o estilo. 

Os volumosos, como as jaquetas puffer ou acolchoada estiveram presentes nos 

desfiles, porém, as que mais ganharam destaques foram as pelúcias falsas, apesar 

da polêmica sobre o seu uso (na intenção de preservar os animais), elas ganharam 

o coração de artistas e influencers. 

Oil e Animal print – Oil print é a estampa que traduz as formas e padrões abstratos 

que o óleo cria ao ser colocado sobre a água. Remete a sensação um tanto lúdica, 

e ao mesmo tempo, psicodélica. Formas que fizeram sucesso no verão e seguem 

em alta nestes meses. Dispensando grandes apresentações temos o Animal print. 

Aquele misto perfeito da sensualidade e ousadia com um toque de sofisticação. 

Desta vez elas aparecem em tons mais sóbrios e elegantes. Há quem prefira uma 

mistura de estampas e finaliza com um ar bem cool. A criatividade é livre. 

Xadrez – Há quem ame e há quem ache que é coisa do passado, mas o fato é que 

a estampa queridinha de muitos estilistas e marcas renomadas, já está de volta e 

desta vez com mais força. Muitas são as variações de estilos e cores, e é 

justamente por isso que o xadrez faz tanto sucesso. Inclusive, um relatório anual de 

tendências do Pinterest aponta que o xadrez está presente também em artigos de 

decoração e em ternos masculinos. 

Acessórios em alta – Luvas para todos os gostos e de todos os estilos. Inclusive 

como complemento em vestidos e blusas. Este ano elas ressurgem como um 

acessório indispensável e marcaram presença no desfile de marcas renomadas. A 

maioria apareceu como luva longa na mesma cor das demais peças. 

As pérolas, sempre clássicas, também são apontadas como preferidas para 

acessórios, adornos nas roupas e ainda no decor. Use e abuse destas belezas que 

nunca saem da rota da moda. 

Cinto com carteira ou pochete? As duas. Em uma versão mais sofisticada, para um 

passeio mais formal pode-se usar o cinto com carteira. Eles apareceram como uma 

novidade e avanço perante as carteiras de mão em alta no ano passado. Já as 

pochetes ganharam força desde o verão e seguem disparadas, principalmente para 



 

 
 

as caminhadas descontraídas, uma volta de bike ou até mesmo nas composições 

de moda fitness. Por aqui, queremos uma de cada, por favor! 
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Serramar Shopping recebe atletas de todo Brasil na 2º etapa do Arena 

Cross neste sábado (2/7) 

 

O Arena Cross chega a sua 24° edição consagrado como uma das mais 

importantes e tradicionais competições do motociclismo no Brasil. Sábado, 2 de 

julho, tem a segunda etapa da temporada 2022 do Arena Cross, no 

estacionamento Serramar Shopping, em Caraguatatuba. São esperados atletas de 

todo o Brasil que devem movimentar cerca 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 em 

média, durante o fim de semana em Caraguá, um valor de R$ 1,3 mil, além de 

movimentar o comércio, e da contratação de mão de obra temporária, como 

segurança, limpeza, montagem, desmontagem e receptivos feitos por profissionais 

da cidade. 

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

proporcionam diversas atrações à população. Estamos desde 2017 com essa 

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

comenta Carlinhos Romagnolli, diretor geral da competição. 

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

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

Cross que reúne pilotos profissionais nacionais e estrangeiros, além de classes 

infantis. A categoria Pró é para competidores acima de 16 anos e motos até 450cc; 

a AX2, para pilotos de 14 a 23 anos e motos até 250cc; na 65cc disputam crianças 

e adolescentes de 7 a 12 anos e, por fim, a 50cc é destinada a garotada de 5 a 9 



 

 
 

anos. 

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

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

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

YouTube, com programação especial, no Arena Live Eventos. 

Ingressos – 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. 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). 

A temporada 2021 – Foi realizada com restrições da pandemia e considerada um 

sucesso, com grande estrutura e provas de alto nível como a Super Final realizada 

pela primeira vez indoor, na cidade de São Paulo, no famoso Pavilhão do Anhembi, 

com grandes disputas protagonizadas pelos melhores pilotos do Brasil e oito 

estrangeiros. 

Arena Cross – 2 de julho 

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 

Fontes: Assessoria de Imprensa do Evento e da Prefeitura de Caraguatatuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Vale 

 

Caraguatatuba celebra 9ª edição do Festival do Cambuci neste 

domingo 

 

Após dois anos de interrupção por conta da pandemia, o tradicional Festival do 

Cambuci de Caraguatatuba está de volta. Em sua 9ª edição, a festa será realizada 

neste domingo (3/7), das 9h às 17h, no Parque Estadual Serra do Mar. 

O evento é gratuito e 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. 

Iniciando a programação, a partir das 9h30 será realizada uma caminhada pela 

Trilha do Jequitibá, onde será dado foco a assuntos relacionados aos programas 

promovidos pela Fundação Florestal, como: Programa de Monitoramento de 

Primatas, Programa de Monitoramento de Mamíferos de Médio e Grande Porte e o 

Programa Juçara. 

Haverá também uma caminhada especial pelo Pomar das Nativas e pelo 

Comedouro, onde serão abordados de forma lúdica e interpretativa conceitos sobre 

polinização, dispersão de sementes e restauração ambiental, correlacionado ao 

Programa de Abelhas Nativas e à crescente prática de observação de aves. Este 

percurso pode ser realizado também por usuários de cadeira de rodas e pessoas 

com deficiência ou baixa mobilidade, com o auxílio da Cadeira Juliette, uma cadeira 

adaptada para percorrer trilhas. 



 

 
 

O festival trará, ainda, diversas opções culturais, como o grupo Onduladança, que 

promoverá a dança circular, uma atividade cultural de união, conexão com a 

natureza e diversão; a apresentação teatral da peça ‘Kamusi’, com direção de 

Heron Carrillo, além das apresentações de música com o Água Viva Coral e a 

Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba. 

Durante o evento, serão realizados sorteios de brindes surpresa ao longo do dia e 

disponibilizada uma tenda recreativa para as crianças, com direito a pintura de 

rosto com tema de bichos, observação de insetos com o auxílio de lupas, atividades 

de vivência na natureza e muito mais. 

Programação completa: 

Dia 3 de julho (domingo) – Entrada Gratuita 

9h – Abertura 

9h30 – Desbravando a Mata Atlântica pela Trilha do Jequitibá 

9h45 – Entre Frutos e Flores – Uma caminhada pelo Pomar das Nativas – Trilha 

inclusiva com a Cadeira Julietti 

11h – Dança Circular com grupo Onduladança 

12h – Sorteio de brindes 

13h – Peça teatral ‘Kamusi’ – Direção Heron Carrillo 

14h – Desbravando a Mata Atlântica pela Trilha do Jequitibá 

14h30 – Apresentação Água Viva Coral 

14h45 – Entre Frutos e Flores – Uma caminhada pelo Pomar das Nativas – Trilha 

inclusiva com a Cadeira Julietti 

15h30 – Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba 

16h30 – Sorteio de brindes 

17h – Encerramento 

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

Estadual Serra do Mar) 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza mutirão de combate à Dengue no 

sábado e conta com apoio da população 

 

Servidores de diversas secretarias municipais da Prefeitura de Caraguatatuba 

estarão no sábado (2/7), das 8h às 14h, percorrendo os bairros da Região Sul, em 

uma força tarefa de combate à dengue. A estimativa é visitar 20 mil residências. 

Idealizado pelo prefeito Aguilar Junior, o mutirão do Dia D de Combate à Dengue é 

uma estratégia de conscientizar à população para o combate do mosquito Aedes 

aegypti. “Vamos visitar casa por casa, entregar material informativo e com apoio 

dos moradores, exterminar qualquer possível foco de criadouros”, explica o 

prefeito. 

Aguilar Junior ainda acrescenta que “a Prefeitura faz sua parte com orientações e 

quando há necessidade é feita a nebulização nos locais com registro de casos 

positivos, mas só a população pode ajudar a combater de fato este mosquito 

dentro de suas casas”. 

A ação é educativa e contará com a participação de aproximadamente 500 

servidores que, de forma voluntária e juntamente com agentes comunitários de 

saúde e de zoonoses, visitarão os bairros Jardim Britânia, Pontal Santamarina, 

Golfinhos, Morro do Algodão, Travessão, Barranco Alto, Perequê-Mirim, Porto Novo 

e Praia das Palmeiras. 

O motivo de fazer a ação inicialmente na Região Sul é o resultado da última 

Avaliação de Densidade Larvária (ADL), que deixou Caraguatatuba em estado de 



 

 
 

alerta para a doença. O índice foi de 4%, considerado inédito na cidade, mas a 

atenção vai para Região Sul que registrou taxa de 8,4%. 

Especificamente neste dia está autorizado o descarte de objetos que possam ser 

possíveis criadouros através do ‘bota-fora’. A Secretaria de Serviços Públicos 

montará uma ação em conjunto para retirada dos materiais. 

A Prefeitura conta com o apoio da população para receber as equipes, acompanhar 

a vistoria e retirar qualquer material que possa acumular água e criadouros do 

mosquito da dengue. Os agentes estarão identificados com coletes e crachás. 

Até o momento, a cidade registrou 152 casos positivos de dengue, ultrapassando 

todo ano de 2021, com 72 casos. Caso haja suspeita de focos do mosquito em seu 

bairro ligue no Disque Dengue, nos telefones: (12) 3887-6888 ou 156. 
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Jovem atleta de Caraguatatuba, Maria Eduarda assina seu primeiro 

contrato profissional para luta do LFA 136 em julho 

 

Caraguatatuba recebe no dia 15 de julho (sexta-feira), a edição 136 do LFA, 

segundo maior evento de MMA do mundo. O evento será marcado pela estreia de 

Maria Eduarda, de 19 anos, lutadora do município, na sua primeira luta profissional 

da carreira. 

Maria Eduarda assinou nesta semana o contrato com o LFA, que serve como 

celeiro e início da carreira de vários lutadores que hoje se encontram no UFA. A 

lutadora vem sendo destaque em competições de Muay Thai e conta com um cartel 

de cinco lutas com dois nocautes. A atleta enfrentará na primeira luta do card 

principal, Dayane Cristine, na categoria do Peso Mosca. 

A atleta está envolvida com as artes marciais desde os 12 anos, quando iniciou os 

treinamento do Judô e Jiu-Jitsu. Aos 17 anos, Maria Eduarda conheceu o Muay Thai 

e o Kickboxing, nos quais vem se destacando no ano. 

“Estou muito feliz com essa oportunidade e confio muito nos meus treinadores. Os 

que vão assistir e Caraguatatuba inteira podem esperar, no mínimo, uma guerra no 

octógono. Estou bem preparada e prometo dar um show”, prevê a lutadora. 

A atleta, atualmente, se prepara forte para sua estreia no MMA profissional, tendo 

duas sessões de treino por dia, totalizando seis horas diárias. Maria Eduarda, ou 

Duda, como é conhecida faz parte da equipe Marcondes Team e é também uma 

das instrutoras de artes marciais da equipe. 



 

 
 

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 questão 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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Liquida Inverno do Serramar Shopping começa esta sexta e segue até 

domingo com descontos de até 70%, além de premiar os clientes com 

ingressos de cinema e brindes 

De 1 a 3 de julho acontece a “Liquida Inverno 2022” que movimenta o Serramar 

com grandes descontos, inclusive nas lojas âncoras do Shopping. 

 

Não é só a temperatura que cai no inverno! Nesta sexta, sábado e domingo, dias 1, 

2 e 3 de julho, os preços dos produtos e serviços do Serramar Shopping, também 

vão cair! Tem produtos com até 70% de descontos nas mais variadas lojas, do 

maior centro comercial do Litoral Norte! É a hora de aproveitar o ‘friozinho’ e 

renovar o guarda roupa. 



 

 
 

Além da liquidação, tem ação ‘Compre e Ganhe’. A cada R$ 150,00 em compras, o 

cliente ganha uma ficha para concorrer a ingressos no cinema, brindes e muito 

mais! Basta levar as notas fiscais das compras realizadas nos três dias do ‘Liquida’, 

no Balcão de Trocas, em frente o Habib’s, na Praça de Eventos, e retirar as fichas. 

O Serramar Shopping conta com lojas de vários tamanhos, incluindo as principais 

âncoras e satélites do mercado, e diversos produtos, marcas e serviços, prezando 

sempre por qualidade e comodidade. Abaixo confira as dicas dos nossos lojistas 

sobre o que está na moda neste inverno. 

Inverno 2022  

Quem nos contou sobre as tendências da moda neste Inverno 2022 foram às 

marcas: Hering Store e Rensz Calçados. Com ousadia, cores vibrantes e o resgate 

de clássicos, que de tempos em tempos, se reinventam. Antenados no mundo 

fashionista, nossas lojas contribuem com este mix de informações para você 

arrasar nos looks. Sem medo de ser feliz! Vamos ao que interessa! 

Colorido e nada óbvio  

Uma das principais tendências desta época são as cores vibrantes. Sim, este ano, 

os dias frios ganham ares muito mais alegres e despojados, inclusive com as cores 

neon, que estiverem nas passarelas para surpreender. 

Das roupas aos calçados e acessórios, nada de ficar somente no básico de sempre. 

Que tal experimentar uma combinação no estilo Color Block? Quem fala melhor 

destas e outras influências é a loja Hering Store, conhecida por seu conforto e 

versatilidade. Tem muitas texturas em sua nova coleção, assim como os clássicos 

renovados, a sarja sustentável e as peças inteiras. Aprenda com eles e solte a sua 

criatividade. 

Color Block  

Bloco de cor (traduzindo) é uma tendência que está em alta e vem dos anos 60 e 

80. Nada mais é do que o uso de cores contrastantes em bloco, podendo ser em 

peças diferentes ou na mesma peça. Isso deixa o look colorido, vibrante, moderno 

e descolado. 

Sarja sustentável  

Uma grande novidade desta ativação de outono são as peças de sarja 100% 

algodão. É sustentável por ser produzido com 30% de algodão reciclado e com 

economia de consumo de água, e por não haver tingimento. A sarja fica com 

aparência de algodão cru, deixando as peças ainda mais especiais. 

Peças Inteiras  

Como vestidos e macacões, são itens curingas do guarda-roupa. Combinam com 

tudo e podem ser usadas em várias ocasiões, independentes da estação. Sejam 



 

 
 

elas de malha ou com mistura de tecido plano, a praticidade e o conforto para o dia 

a dia estão garantidos. 

Clássicos Renovados 

São as campeãs de venda, aquelas que o cliente já conhece e adora, porém agora, 

vêm renovadas. Seja num tecido novo, ganhando mais detalhes de acabamento ou 

com evoluções na modelagem, as peças mais queridas e desejadas estão com 

opções bem especiais, que dão uma cara nova para o produto. 

Muitas texturas  

São a aparência que o tecido tem e que você percebe olhando (porque forma 

desenhos, listras padrões) e tocando (cada textura tem um toque que é só seu). O 

Preview apresenta um mix de texturas incríveis, em modelagens fáceis e 

confortáveis! Tudo para deixar o look ainda mais especial. Ah, já sei. Você já está 

morrendo de vontade de conferir todas as novidades pessoalmente? Espera que 

tem mais dicas! 

Moda para os seus pés  

Assim como as roupas, o estilo do calçado diz muito sobre quem os usa. Para nos 

contar sobre as atualidades do setor convidamos a Rensz Calçados, fundada em 

13 de novembro de 2000, e uma das maiores redes de calçados do Litoral Norte 

Paulista. 

“Nossa equipe de jovens talentos se empenham em trazer novidades do mercado 

para dentro das lojas. São diversas pesquisas, visitas em fábricas, participação em 

feiras de calçados e eventos de moda, para que a cada estação possamos trazer 

nas coleções, as tendências do universo da moda”, revela a assessoria da loja e 

explica mais detalhes! 

Coturnos 

Na estação mais fria do ano não podem faltar os queridinhos coturnos com salto 

tratorado, que traz estilo a produção do look. Também as botas de cano curto são 

extremamente versáteis. E claro, os coturnos de saltos, que são clássicos. 

Cor Sisal  

O branco (off white, sisal, areia), está cada vez mais presente nos looks e mais forte 

nas vitrines! A cor off-white é muito associada com o visual elegante, 

principalmente quando a composição é monocromática. Embora à primeira vista o 

off white pareça branco, ele não é. Basta um olhar atento para perceber o sub tom 

de bege, amarelo ou cinza. Essa cor se tornou versátil por ser uma alternativa 

interessante para quem não é tão fã das cores mais vibrantes, mas quer adicionar 

um pouco de cor às produções. 

Sola colorida  



 

 
 

Personalidade nos calçados? Claro que temos! Influenciadoras e blogueiras já 

adquiram essa moda e claro, resolvermos trazer para você. Dá para combinar com 

look todo black. 

Cores vibrantes  

As cores neutras, como o preto, o nude e o café, tem um espaço nos nossos 

corações, mas temos que concordar que, as cores mais “extravagantes” vêm 

tomando conta das vitrines e se tornaram mais presentes em todos os estilos de 

sapatos. Estas cores fazem toda a diferença na hora de montar o look. Pode ser 

usado com roupas mais claras e clássicas, ou se você for mais ousado, pode deixar 

o colorido tomar conta! 

Criatividade no look infantil  

Quanta criatividade e originalidade também na moda infantil, já que as crianças 

estão cada vez mais conectadas e inseridas no cenário fashionista. Muitas cores e 

sobreposições, estampas divertidas, assim como o uso de acessórios para dar um 

ar diferenciado e único no look dos pequenos. 

Diferente dos adultos, as crianças não se importam muito com a opinião alheia. 

Elas usam e abusam das combinações desde que faça sentido para elas. Muita 

criatividade e ousadia, sem esquecer o conforto. E aqui no Serramar, você encontra 

os mais descolados e confortáveis looks para os pequenos nas lojas KidStok, Nas 

Nuvens, e ainda, na moderna Panda Pool. 

Vestidos, minissaia e pelúcia falsa 

Das peças que nunca saem de cena, independente da estação. As minissaias e os 

vestidos são clássicos e coringas, e para os próximos meses estão acompanhadas 

de meias calças e sapatos de todos os tipos. Também podem ser combinadas com 

peças oversized, trazendo harmonia diferente para o estilo. 

Os volumosos, como as jaquetas puffer ou acolchoada estiveram presentes nos 

desfiles, porém, as que mais ganharam destaques foram as pelúcias falsas, apesar 

da polêmica sobre o seu uso (na intenção de preservar os animais), elas ganharam 

o coração de artistas e influencers. 

Oil e Animal print  

Oil print é a estampa que traduz as formas e padrões abstratos que o óleo cria ao 

ser colocado sobre a água. Remete a sensação um tanto lúdica, e ao mesmo 

tempo, psicodélica. Formas que fizeram sucesso no verão e seguem em alta nestes 

meses. Dispensando grandes apresentações temos o Animal print. Aquele misto 

perfeito da sensualidade e ousadia com um toque de sofisticação. Desta vez elas 

aparecem em tons mais sóbrios e elegantes. Há quem prefira uma mistura de 

estampas e finaliza com um ar bem cool. A criatividade é livre. 



 

 
 

Xadrez  

Há quem ame e há quem ache que é coisa do passado, mas o fato é que a 

estampa queridinha de muitos estilistas e marcas renomadas, já está de volta e 

desta vez com mais força. Muitas são as variações de estilos e cores, e é 

justamente por isso que o xadrez faz tanto sucesso. Inclusive, um relatório anual de 

tendências do Pinterest aponta que o xadrez está presente também em artigos de 

decoração e em ternos masculinos. 

Acessórios em alta  

Luvas para todos os gostos e de todos os estilos. Inclusive como complemento em 

vestidos e blusas. Este ano elas ressurgem como um acessório indispensável e 

marcaram presença no desfile de marcas renomadas. A maioria apareceu como 

luva longa na mesma cor das demais peças. 

As pérolas, sempre clássicas, também são apontadas como preferidas para 

acessórios, adornos nas roupas e ainda no decor. Use e abuse destas belezas que 

nunca saem da rota da moda. 

Cinto com carteira ou pochete? As duas. Em uma versão mais sofisticada, para um 

passeio mais formal pode-se usar o cinto com carteira. Eles apareceram como uma 

novidade e avanço perante as carteiras de mão em alta no ano passado. Já as 

pochetes ganharam força desde o verão e seguem disparadas, principalmente para 

as caminhadas descontraídas, uma volta de bike ou até mesmo nas composições 

de moda fitness. Por aqui, queremos uma de cada, por favor! 
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Serramar Shopping recebe atletas de todo Brasil na 2º etapa do Arena 

Cross neste sábado (2/7) 

 

O Arena Cross chega a sua 24° edição consagrado como uma das mais 

importantes e tradicionais competições do motociclismo no Brasil. Sábado, 2 de 

julho, tem a segunda etapa da temporada 2022 do Arena Cross, no 

estacionamento Serramar Shopping, em Caraguatatuba. São esperados atletas de 

todo o Brasil que devem movimentar cerca 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 em 

média, durante o fim de semana em Caraguá, um valor de R$ 1,3 mil, além de 

movimentar o comércio, e da contratação de mão de obra temporária, como 

segurança, limpeza, montagem, desmontagem e receptivos feitos por profissionais 

da cidade. 

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

proporcionam diversas atrações à população. Estamos desde 2017 com essa 

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

comenta Carlinhos Romagnolli, diretor geral da competição. 

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

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

Cross que reúne pilotos profissionais nacionais e estrangeiros, além de classes 



 

 
 

infantis. A categoria Pró é para competidores acima de 16 anos e motos até 450cc; 

a AX2, para pilotos de 14 a 23 anos e motos até 250cc; na 65cc disputam crianças 

e adolescentes de 7 a 12 anos e, por fim, a 50cc é destinada a garotada de 5 a 9 

anos. 

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

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

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

YouTube, com programação especial, no Arena Live Eventos. 

Ingressos  

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. 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). 

A temporada 2021 – Foi realizada com restrições da pandemia e considerada um 

sucesso, com grande estrutura e provas de alto nível como a Super Final realizada 

pela primeira vez indoor, na cidade de São Paulo, no famoso Pavilhão do Anhembi, 

com grandes disputas protagonizadas pelos melhores pilotos do Brasil e oito 

estrangeiros. 

Arena Cross – 2 de julho 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: SP Rio+ 

 

Caraguatatuba recebe nesse fim de semana a abertura do 33° 

Campeonato Brasileiro de Jet Ski 

O evento, que começa nesta sexta-feira (1°) e vai até domingo (3), será realizado 

na Praia do Centro (em área próxima à ponte sobre o Rio Santo Antônio) 

 

Caraguatatuba recebe nesse fim de semana a abertura do 33° Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022. O evento esportivo, que começa nesta sexta-feira 

(1°) e vai até domingo (3), será realizado na Praia do Centro (em área próxima à 

ponte sobre o Rio Santo Antônio). 

Além disso, o campeonato vai contar com a participação dos melhores pilotos da 

modalidade, entre competidores brasileiros e convidados internacionais. 

A disputa entre os mais expressivos nomes do jet ski nacional abrirá o campeonato 

somando 30 categorias, como Runabout Pro Turbo GP, Runabout Pro Aspirado GP, 

Ski Vintage GP, Supercourse Turbo GP, Freestyle Profissional e Arrancada Turbo GP. 

Além do título brasileiro, também estará em jogo vagas para o Mundial. 

O público poderá acompanhar as provas em uma estrutura montada com 

arquibancadas, área de alimentação, arena e estacionamento. A entrada será 

gratuita e a classificação livre, não sendo necessário fazer a retirada de ingressos. 

Nesta sexta-feira (1°), os pilotos poderão 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 IJSBA (International Jet Sports Boating 

Association) e o apoio da COSUD (Confederación Sudamericana de Motonáutica). 

O campeonato terá mais outras duas etapas, sendo a primeira na cidade de Rifaina 

(SP) e a última em Paraty (RJ), nos meses de agosto e setembro, respectivamente. 

Mais informações sobre a disputa podem ser obtidas no site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.brasileirodejetski.com.br/
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Caraguatatuba celebra 9ª edição do Festival do Cambuci neste 

domingo 

 

Após dois anos de interrupção por conta da pandemia, o tradicional Festival do 

Cambuci de Caraguatatuba está de volta. Em sua 9ª edição, a festa será realizada 

neste domingo (3/7), das 9h às 17h, no Parque Estadual Serra do Mar. 

O evento é gratuito e 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. 

Iniciando a programação, a partir das 9h30 será realizada uma caminhada pela 

Trilha do Jequitibá, onde será dado foco a assuntos relacionados aos programas 

promovidos pela Fundação Florestal, como: Programa de Monitoramento de 

Primatas, Programa de Monitoramento de Mamíferos de Médio e Grande Porte e o 

Programa Juçara. 

Haverá também uma caminhada especial pelo Pomar das Nativas e pelo 

Comedouro, onde serão abordados de forma lúdica e interpretativa conceitos sobre 

polinização, dispersão de sementes e restauração ambiental, correlacionado ao 

Programa de Abelhas Nativas e à crescente prática de observação de aves. Este 



 

 
 

percurso pode ser realizado também por usuários de cadeira de rodas e pessoas 

com deficiência ou baixa mobilidade, com o auxílio da Cadeira Juliette, uma cadeira 

adaptada para percorrer trilhas. 

O festival trará, ainda, diversas opções culturais, como o grupo Onduladança, que 

promoverá a dança circular, uma atividade cultural de união, conexão com a 

natureza e diversão; a apresentação teatral da peça ‘Kamusi’, com direção de 

Heron Carrillo, além das apresentações de música com o Água Viva Coral e a 

Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba. 

Durante o evento, serão realizados sorteios de brindes surpresa ao longo do dia e 

disponibilizada uma tenda recreativa para as crianças, com direito a pintura de 

rosto com tema de bichos, observação de insetos com o auxílio de lupas, atividades 

de vivência na natureza e muito mais. 

Programação completa: 

Dia 3 de julho (domingo) – Entrada Gratuita 

9h – Abertura 

9h30 – Desbravando a Mata Atlântica pela Trilha do Jequitibá 

9h45 – Entre Frutos e Flores – Uma caminhada pelo Pomar das Nativas – Trilha 

inclusiva com a Cadeira Julietti 

11h – Dança Circular com grupo Onduladança 

12h – Sorteio de brindes 

13h – Peça teatral ‘Kamusi’ – Direção Heron Carrillo 

14h – Desbravando a Mata Atlântica pela Trilha do Jequitibá 

14h30 – Apresentação Água Viva Coral 

14h45 – Entre Frutos e Flores – Uma caminhada pelo Pomar das Nativas – Trilha 

inclusiva com a Cadeira Julietti 

15h30 – Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba 

16h30 – Sorteio de brindes 

17h – Encerramento 

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

Estadual Serra do Mar) 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza mutirão de combate à Dengue no 

sábado e conta com apoio da população 

 

Servidores de diversas secretarias municipais da Prefeitura de Caraguatatuba 

estarão no sábado (2/7), das 8h às 14h, percorrendo os bairros da Região Sul, em 

uma força tarefa de combate à dengue. A estimativa é visitar 20 mil residências. 

Idealizado pelo prefeito Aguilar Junior, o mutirão do Dia D de Combate à Dengue é 

uma estratégia de conscientizar à população para o combate do mosquito Aedes 

aegypti. “Vamos visitar casa por casa, entregar material informativo e com apoio 

dos moradores, exterminar qualquer possível foco de criadouros”, explica o 

prefeito. 

Aguilar Junior ainda acrescenta que “a Prefeitura faz sua parte com orientações e 

quando há necessidade é feita a nebulização nos locais com registro de casos 

positivos, mas só a população pode ajudar a combater de fato este mosquito 

dentro de suas casas”. 

A ação é educativa e contará com a participação de aproximadamente 500 

servidores que, de forma voluntária e juntamente com agentes comunitários de 

saúde e de zoonoses, visitarão os bairros Jardim Britânia, Pontal Santamarina, 

Golfinhos, Morro do Algodão, Travessão, Barranco Alto, Perequê-Mirim, Porto Novo 

e Praia das Palmeiras. 



 

 
 

O motivo de fazer a ação inicialmente na Região Sul é o resultado da última 

Avaliação de Densidade Larvária (ADL), que deixou Caraguatatuba em estado de 

alerta para a doença. O índice foi de 4%, considerado inédito na cidade, mas a 

atenção vai para Região Sul que registrou taxa de 8,4%. 

Especificamente neste dia está autorizado o descarte de objetos que possam ser 

possíveis criadouros através do ‘bota-fora’. A Secretaria de Serviços Públicos 

montará uma ação em conjunto para retirada dos materiais. 

A Prefeitura conta com o apoio da população para receber as equipes, acompanhar 

a vistoria e retirar qualquer material que possa acumular água e criadouros do 

mosquito da dengue. Os agentes estarão identificados com coletes e crachás. 

Até o momento, a cidade registrou 152 casos positivos de dengue, ultrapassando 

todo ano de 2021, com 72 casos. Caso haja suspeita de focos do mosquito em seu 

bairro ligue no Disque Dengue, nos telefones: (12) 3887-6888 ou 156. 
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Jovem atleta de Caraguatatuba, Maria Eduarda assina seu primeiro 

contrato profissional para luta do LFA 136 em julho 

 

Caraguatatuba recebe no dia 15 de julho (sexta-feira), a edição 136 do LFA, 

segundo maior evento de MMA do mundo. O evento será marcado pela estreia de 

Maria Eduarda, de 19 anos, lutadora do município, na sua primeira luta profissional 

da carreira. 

Maria Eduarda assinou nesta semana o contrato com o LFA, que serve como 

celeiro e início da carreira de vários lutadores que hoje se encontram no UFA. A 

lutadora vem sendo destaque em competições de Muay Thai e conta com um cartel 

de cinco lutas com dois nocautes. A atleta enfrentará na primeira luta do card 

principal, Dayane Cristine, na categoria do Peso Mosca. 

A atleta está envolvida com as artes marciais desde os 12 anos, quando iniciou os 

treinamento do Judô e Jiu-Jitsu. Aos 17 anos, Maria Eduarda conheceu o Muay Thai 

e o Kickboxing, nos quais vem se destacando no ano. 



 

 
 

“Estou muito feliz com essa oportunidade e confio muito nos meus treinadores. Os 

que vão assistir e Caraguatatuba inteira podem esperar, no mínimo, uma guerra no 

octógono. Estou bem preparada e prometo dar um show”, prevê a lutadora. 

A atleta, atualmente, se prepara forte para sua estreia no MMA profissional, tendo 

duas sessões de treino por dia, totalizando seis horas diárias. Maria Eduarda, ou 

Duda, como é conhecida faz parte da equipe Marcondes Team e é também uma 

das instrutoras de artes marciais da equipe. 

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 questão 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 entrega 116 aparelhos auditivos para 

pacientes do Centro de Especialidades Médicas 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba entregou na manhã desta quinta-feira (30), 116 

aparelhos auditivos aos pacientes do setor de Reabilitação do Centro de 

Especialidades Médicas (CEM), localizado no bairro Jardim Primavera. 

Serão beneficiados 60 pacientes, sendo 56 com perda auditiva bilateral, que 

necessitam de dois aparelhos e quatro com perda unilateral, necessitando apenas 

de um aparelho. 

A fonoaudióloga Mariana Tolosa orientou os pacientes sobre os cuidados durante o 

uso do aparelho e de como será a adaptação.  

“No início vocês vão estranhar um pouco, é normal no primeiro momento. Depois 

vamos ajustar o volume do aparelho e adequar conforme forem relatando”, 

explicou a fonoaudióloga. 

Para a fisioterapeuta Dalmara Guida Nogueira, de 49 anos, a perda de audição 

estava prejudicando sua profissão.  

“Estava impossível manter um atendimento completo com meus pacientes. Estou 

ouvindo tudo agora, é estranho e emocionante ao mesmo tempo”. 

A diarista Roseli do Nascimento Cruz, de 56 anos, recebeu o aparelho e relatou 

emocionada que agora é uma nova fase.  



 

 
 

“Minha perda auditiva já estava gerando briga em casa, principalmente com o 

marido, porque eu não ouvia mais nada. Agora ele vai ter que me aguentar”, disse 

em tom descontraído. 

O prefeito Aguilar Junior participou da entrega e destacou que estão sendo 

beneficiados os pacientes em lista de espera até abril. “É um serviço 

extremamente importante, pois transforma o dia a dia dessas pessoas. É a 

Prefeitura melhorando a vida do cidadão”, disse. 

Segundo a Secretaria de Saúde, o investimento total dos aparelhos auditivos gira 

em torno de R$ 81 mil, custeados com recursos do município. 
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5º Jazz & Vinhos Festival traz música e gastronomia de quinta a 

domingo em Caraguá 

 

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 Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 

Turismo (Setur), 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. 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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Caraguatatuba celebra 9ª edição do Festival do Cambuci neste 

domingo 

 

Após dois anos de interrupção por conta da pandemia, o tradicional Festival do 

Cambuci de Caraguatatuba está de volta. Em sua 9ª edição, a festa será realizada 

neste domingo (3/7), das 9h às 17h, no Parque Estadual Serra do Mar. 

O evento é gratuito e 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. 

Iniciando a programação, a partir das 9h30 será realizada uma caminhada pela 

Trilha do Jequitibá, onde será dado foco a assuntos relacionados aos programas 

promovidos pela Fundação Florestal, como: Programa de Monitoramento de 

Primatas, Programa de Monitoramento de Mamíferos de Médio e Grande Porte e o 

Programa Juçara. 

Haverá também uma caminhada especial pelo Pomar das Nativas e pelo 

Comedouro, onde serão abordados de forma lúdica e interpretativa conceitos sobre 

polinização, dispersão de sementes e restauração ambiental, correlacionado ao 

Programa de Abelhas Nativas e à crescente prática de observação de aves. Este 



 

 
 

percurso pode ser realizado também por usuários de cadeira de rodas e pessoas 

com deficiência ou baixa mobilidade, com o auxílio da Cadeira Juliette, uma cadeira 

adaptada para percorrer trilhas. 

O festival trará, ainda, diversas opções culturais, como o grupo Onduladança, que 

promoverá a dança circular, uma atividade cultural de união, conexão com a 

natureza e diversão; a apresentação teatral da peça ‘Kamusi’, com direção de 

Heron Carrillo, além das apresentações de música com o Água Viva Coral e a 

Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba. 

Durante o evento, serão realizados sorteios de brindes surpresa ao longo do dia e 

disponibilizada uma tenda recreativa para as crianças, com direito a pintura de 

rosto com tema de bichos, observação de insetos com o auxílio de lupas, atividades 

de vivência na natureza e muito mais. 

Programação completa: 

Dia 3 de julho (domingo) – Entrada Gratuita 

9h – Abertura 

9h30 – Desbravando a Mata Atlântica pela Trilha do Jequitibá 

9h45 – Entre Frutos e Flores – Uma caminhada pelo Pomar das Nativas – Trilha 

inclusiva com a Cadeira Julietti 

11h – Dança Circular com grupo Onduladança 

12h – Sorteio de brindes 

13h – Peça teatral ‘Kamusi’ – Direção Heron Carrillo 

14h – Desbravando a Mata Atlântica pela Trilha do Jequitibá 

14h30 – Apresentação Água Viva Coral 

14h45 – Entre Frutos e Flores – Uma caminhada pelo Pomar das Nativas – Trilha 

inclusiva com a Cadeira Julietti 

15h30 – Contação de Histórias com Nhá Rita e Leco Borba 

16h30 – Sorteio de brindes 

17h – Encerramento 

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

Estadual Serra do Mar) 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza mutirão de combate à Dengue no 

sábado e conta com apoio da população 

 

Servidores de diversas secretarias municipais da Prefeitura de Caraguatatuba 

estarão no sábado (2/7), das 8h às 14h, percorrendo os bairros da Região Sul, em 

uma força tarefa de combate à dengue. A estimativa é visitar 20 mil residências. 

Idealizado pelo prefeito Aguilar Junior, o mutirão do Dia D de Combate à Dengue é 

uma estratégia de conscientizar à população para o combate do mosquito Aedes 

aegypti. “Vamos visitar casa por casa, entregar material informativo e com apoio 

dos moradores, exterminar qualquer possível foco de criadouros”, explica o 

prefeito. 

Aguilar Junior ainda acrescenta que “a Prefeitura faz sua parte com orientações e 

quando há necessidade é feita a nebulização nos locais com registro de casos 

positivos, mas só a população pode ajudar a combater de fato este mosquito 

dentro de suas casas”. 

A ação é educativa e contará com a participação de aproximadamente 500 

servidores que, de forma voluntária e juntamente com agentes comunitários de 

saúde e de zoonoses, visitarão os bairros Jardim Britânia, Pontal Santamarina, 

Golfinhos, Morro do Algodão, Travessão, Barranco Alto, Perequê-Mirim, Porto Novo 

e Praia das Palmeiras. 



 

 
 

O motivo de fazer a ação inicialmente na Região Sul é o resultado da última 

Avaliação de Densidade Larvária (ADL), que deixou Caraguatatuba em estado de 

alerta para a doença. O índice foi de 4%, considerado inédito na cidade, mas a 

atenção vai para Região Sul que registrou taxa de 8,4%. 

Especificamente neste dia está autorizado o descarte de objetos que possam ser 

possíveis criadouros através do ‘bota-fora’. A Secretaria de Serviços Públicos 

montará uma ação em conjunto para retirada dos materiais. 

A Prefeitura conta com o apoio da população para receber as equipes, acompanhar 

a vistoria e retirar qualquer material que possa acumular água e criadouros do 

mosquito da dengue. Os agentes estarão identificados com coletes e crachás. 

Até o momento, a cidade registrou 152 casos positivos de dengue, ultrapassando 

todo ano de 2021, com 72 casos. Caso haja suspeita de focos do mosquito em seu 

bairro ligue no Disque Dengue, nos telefones: (12) 3887-6888 ou 156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/06/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Imprensa Livre 

 

Jovem atleta de Caraguatatuba, Maria Eduarda assina seu primeiro 

contrato profissional para luta do LFA 136 em julho 

 

Caraguatatuba recebe no dia 15 de julho (sexta-feira), a edição 136 do LFA, 

segundo maior evento de MMA do mundo. O evento será marcado pela estreia de 

Maria Eduarda, de 19 anos, lutadora do município, na sua primeira luta profissional 

da carreira. 

Maria Eduarda assinou nesta semana o contrato com o LFA, que serve como 

celeiro e início da carreira de vários lutadores que hoje se encontram no UFA. A 

lutadora vem sendo destaque em competições de Muay Thai e conta com um cartel 

de cinco lutas com dois nocautes. A atleta enfrentará na primeira luta do card 

principal, Dayane Cristine, na categoria do Peso Mosca. 

A atleta está envolvida com as artes marciais desde os 12 anos, quando iniciou os 

treinamento do Judô e Jiu-Jitsu. Aos 17 anos, Maria Eduarda conheceu o Muay Thai 

e o Kickboxing, nos quais vem se destacando no ano. 



 

 
 

“Estou muito feliz com essa oportunidade e confio muito nos meus treinadores. Os 

que vão assistir e Caraguatatuba inteira podem esperar, no mínimo, uma guerra no 

octógono. Estou bem preparada e prometo dar um show”, prevê a lutadora. 

A atleta, atualmente, se prepara forte para sua estreia no MMA profissional, tendo 

duas sessões de treino por dia, totalizando seis horas diárias. Maria Eduarda, ou 

Duda, como é conhecida faz parte da equipe Marcondes Team e é também uma 

das instrutoras de artes marciais da equipe. 

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 questão 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 etapa do Campeonato Brasileiro de Jet Ski 

 

A cidade de Caraguatatuba sedia a partir de amanhã, sexta-feira, dia 1º de julho, 

uma das etapas do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022. A  

competição será realizada na praia do centro da cidade, entre os dias 1º e 3 de 

julho. 

A competição, que conta com apoio da prefeitura da cidade, terá a presença de 60 

pilotos, entre competidores brasileiros, entre eles, Reinaldo Cangueiro, Rogério 

Schröder, Denísio Casarini Filho, Giuliano Casarini, Fabian Teliz, Simone Zanotti, 

entre outros. 

Segundo a Associação Brasileira de Jet Ski (BJSA), 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. 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.brasileirodejetski.com.br/
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Rodrigo Tavano, do Partido Novo, quer ser a voz do Litoral Norte na 

Câmara dos Deputados 

 

Jovem, dinâmico, arrojado, contemporâneo. Esses talvez sejam os traços mais 

marcantes que definem o empresário do ramo hoteleiro, experiente em turismo e 

agora pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo, Rodrigo Tavano, de 

Caraguatatuba. 

Com uma próspera trajetória de trabalho voltada ao desenvolvimento urbano e 

turístico não só no município como também na região, Tavano é um estreante na 

corrida eleitoral, porém com muita consciência política. Pela primeira vez como 

candidato, ele diz que sua proposta é lutar e defender os interesses de todo o 

Litoral Norte, Vale do Paraíba e região por meio de sua atuação na Câmara dos 

Deputados. “Há algum tempo tenho ouvido algumas pessoas me incentivando a 

entrar na política, entendendo que minha postura engajada possa ser uma boa 

alternativa de solução aos assuntos ligados à nossa região”. 



 

 
 

Tavano diz que nos últimos meses percebeu que esses pedidos se intensificaram. 

“Resolvi reunir os 10% de inspiração aos outros 90% de transpiração que me 

compõem para lutar em nome de todos”, afirma ele, que até então vinha adiando 

tal decisão. 

Casado, pai de 2 filhos, santista de nascimento, mas caiçara de coração Rodrigo 

Tavano, 44 anos, escolheu Caraguatatuba como seu lar há 25 anos. Tavano é 

proprietário da pousada Vivendas Sol e Mar, no Massaguaçu, e com o tempo 

também se tornou referência nos assuntos ligados ao turismo regional. Ocupou 

cargos relevantes em entidades do setor, entre elas a Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, da qual é o atual vice-presidente, e a 

Secretaria de Turismo de Caraguatatuba, de junho de 2019 a março de 2020. 

“Passar pela secretaria de Turismo me proporcionou a oportunidade de fazer um 

pouco mais pelo setor que a meu ver é um dos mais importantes para o litoral 

norte”. 

Partido – Filiado ao Novo, Tavano diz que escolheu o partido por identificar que 

seus princípios estão alinhados com o que ele pensa e deseja. Rodrigo conta que o 

Novo é o único partido que não faz uso do chamado fundão eleitoral e, segundo 

ele, foi um quesito fundamental para sua escolha. “Pelo Partido Novo, sou o único 

pré-candidato do litoral que não vai utilizar o fundão e o único que, se eleito, abro 

mão dos auxílios que os deputados têm direito, só de auxílio-moradia são R$ 4,2 

mil por mês”, diz Rodrigo, Os auxílios a que Tavano se refere são considerados 

benefícios que são pagos juntamente com os salários para cada um dos 513 

deputados federais brasileiros e 81 senadores, entre eles o auxílio-moradia e o 

direito ao ressarcimento integral de suas despesas com saúde, por exemplo. 

“Todos os auxílios complementares que existem abrimos mão, é um compromisso 

para redução de custos. 

O Novo é um partido político de direita que foi fundado em 2011 e oficialmente 

registrado em 2015. Nas eleições deste ano, o Novo aposta na candidatura de Luiz 

Felipe d’Ávilla, 58 anos, formado em Ciências Políticas, para a presidência da 

República, além de Vinicius Poit, 36 anos, formado em administração e com 

passagem pelo mercado financeiro disputando o governo de São Paulo. O 

advogado Ricardo Luís Mellão, 34 anos, concorre como senador. 

A Justiça Eleitoral lembra que os partidos têm até o próximo dia 15 de agosto para 

registrar oficialmente suas candidaturas. De acordo com Rodrigo Tavano, a saúde 

está em primeiro lugar. “Também pretendo intensificar a luta por direitos iguais a 

todos os cidadãos e pelo fim dos privilégios e mordomias com dinheiro público, 

além do turismo como gerador de emprego e renda, melhorar o ambiente de 

negócios, desburocratização sempre com um olhar para as questões de segurança 

e educação”. 



 

 
 

Política – Rodrigo Tavano quer ser a voz do Litoral Norte no Congresso Nacional, em 

Brasília. “Há muito tempo a população da nossa região não tem a oportunidade de 

contar com um candidato local, que conheça as necessidades porque as vive no 

cotidiano, acabando por eleger candidatos de outras localidades. Esse ano temos a 

chance de mudar a história”, ele crê. 
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“Melhores Vilas Turísticas” do mundo, Praia do Cocanha em 

Caraguatatuba pode ganhar o selo de exemplo mundial 

 

A Vila Turística Comunitária dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha, 

em Caraguatatuba, será uma das duas representantes do Brasil no concurso global 

liderado pela Organização Mundial do Turismo (OMT) que vai eleger as “Melhores 

Vilas Turísticas” do mundo. A outra candidata é a Vila de Paranapiacaba, distrito do 

município de Santo André (SP). 

O concurso identifica vilas que tenham adotado abordagens inovadoras e 

transformadoras para o turismo nas áreas rurais e que estejam alinhadas aos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

Inscrita na etapa nacional pela Secretaria Municipal de Turismo (Setur), a Vila da 

Cocanha ainda mantém as características de uma comunidade caiçara, onde os 

pescadores vão ao mar tratar da fazenda de mexilhão da região, a qual se 

transformou na maior fazenda de marisco do estado de São Paulo. 

A Vila se destaca pelo modo de vida de seus moradores, principalmente pelas 

ações que buscam conscientizar sobre a necessidade da preservação ambiental e 

para a continuidade dos hábitos que sustentam a identidade cultural de seu povo. 



 

 
 

O concurso 

Na próxima etapa, as candidaturas serão avaliadas por um Conselho Consultivo 

externo independente, composto por especialistas nas diferentes áreas com base 

nas nove áreas de avaliação que abrangem recursos naturais e culturais, bem 

como iniciativas nos três pilares da sustentabilidade (econômico, social e 

ambiental). 

O resultado do concurso será anunciado durante a Assembleia Geral da 

Organização Mundial do Turismo no final do ano. Por meio de um selo, a OMT 

identificará as ‘Melhores Vilas Turísticas’, que servirão como exemplo mundial. 
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Mutirão do Dia D de Combate à Dengue em Caraguatatuba (02/07) 

 

Servidores de diversas secretarias municipais da Prefeitura de Caraguatatuba 

estarão no sábado (2/7), das 8h às 14h, percorrendo os bairros da Região Sul, em 

uma força tarefa de combate à dengue. A estimativa é visitar 20 mil residências. 

Idealizado pelo prefeito Aguilar Junior, o mutirão do Dia D de Combate à Dengue é 

uma estratégia de conscientizar à população para o combate do mosquito Aedes 

aegypti. “Vamos visitar casa por casa, entregar material informativo e com apoio 

dos moradores, exterminar qualquer possível foco de criadouros”, explica o 

prefeito. 

Aguilar Junior ainda acrescenta que “a Prefeitura faz sua parte com orientações e 

quando há necessidade é feita a nebulização nos locais com registro de casos 

positivos, mas só a população pode ajudar a combater de fato este mosquito 

dentro de suas casas”. 

A ação é educativa e contará com a participação de aproximadamente 500 

servidores que, de forma voluntária e juntamente com agentes comunitários de 

saúde e de zoonoses, visitarão os bairros Jardim Britânia, Pontal Santamarina, 

Golfinhos, Morro do Algodão, Travessão, Barranco Alto, Perequê-Mirim, Porto Novo 

e Praia das Palmeiras. 

O motivo de fazer a ação inicialmente na Região Sul é o resultado da última 

Avaliação de Densidade Larvária (ADL), que deixou Caraguatatuba em estado de 

alerta para a doença. O índice foi de 4%, considerado inédito na cidade, mas a 

atenção vai para Região Sul que registrou taxa de 8,4%. 

Especificamente neste dia está autorizado o descarte de objetos que possam ser 

possíveis criadouros através do ‘bota-fora’. A Secretaria de Serviços Públicos 

montará uma ação em conjunto para retirada dos materiais. 



 

 
 

A Prefeitura conta com o apoio da população para receber as equipes, acompanhar 

a vistoria e retirar qualquer material que possa acumular água e criadouros do 

mosquito da dengue. Os agentes estarão identificados com coletes e crachás. 

Até o momento, a cidade registrou 152 casos positivos de dengue, ultrapassando 

todo ano de 2021, com 72 casos. Caso haja suspeita de focos do mosquito em seu 

bairro ligue no Disque Dengue, nos telefones: (12) 3887-6888 ou 156. 
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Caraguatatuba recebe R$ 15 milhões para recapeamento e 

equipamentos do Governo do Estado de São Paulo 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve presente nesta quarta-feira 

(29), no Memorial da América Latina, em São Paulo, durante o evento de 

assinatura de convênios e entrega de equipamentos para as cidades paulistas. O 

evento foi promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, através do novo 

governador, Rodrigo Garcia. 

Durante a cerimônia, Aguilar Junior foi escolhido para simbolizar todos os prefeitos 

presentes ao assinar o convênio entre Caraguatatuba e Governo do Estado de São 

Paulo, que disponibilizou R$ 15 milhões para recapeamento. O investimento será 

utilizado na Fase 3 do Plano de Pavimentação Municipal de Caraguatatuba. 

Além do investimento, Caraguatatuba recebeu um veículo picape 4×4 para 

patrulhamento através do programa Segurança no Campo que será utilizado pela 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, além de cadeiras anfíbias 

e cadeiras adaptadas para trilhas para a Secretaria de Esportes e Recreação e 

investimentos para a criação de uma nova academia ao ar livre no município. 

“O Governo do Estado de São Paulo é um parceiro de Caraguatatuba. É uma alegria 

poder contar com a amizade e liderança do governador Rodrigo Garcia, que não 

mede esforços para conduzir São Paulo para frente. Os investimentos e 



 

 
 

equipamentos serão de suma importância para o município, que contribuirão para 

o andamento de nossas ações e projetos”, disse Aguilar Junior, prefeito de 

Caraguatatuba. 

“Ao lado das pessoas que pensam como nós e ao lado das que não pensam, vamos 

prestar contas do que o Governo do Estado vem fazendo, para conduzir São Paulo 

para frente e promover avanço para todos”, disse Rodrigo Garcia, governador de 

São Paulo. 

O Governador Rodrigo Garcia assinou nesta quarta-feira (29) 234 convênios entre a 

Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) e 159 municípios paulistas. O 

investimento será de R$ 415,5 milhões em obras que auxiliarão na melhoria da 

infraestrutura urbana municipal. O Governador Rodrigo também entregou 135 

veículos e maquinários no âmbito do Nova Frota – SP Não Para, com um 

investimento de R$ 47,2 milhões. 

“Para nós, é um motivo de muita alegria estar chegando nessa etapa de convênios, 

realizando tanta coisa aqui por São Paulo”, destacou Rodrigo. 
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Prefeitura de Caraguatatuba entrega 116 aparelhos auditivos para 

pacientes do Centro de Especialidades Médicas 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba entregou na manhã desta quinta-feira (30), 116 

aparelhos auditivos aos pacientes do setor de Reabilitação do Centro de 

Especialidades Médicas (CEM), localizado no bairro Jardim Primavera. 

Serão beneficiados 60 pacientes, sendo 56 com perda auditiva bilateral, que 

necessitam de dois aparelhos e quatro com perda unilateral, necessitando apenas 

de um aparelho. 

A fonoaudióloga Mariana Tolosa orientou os pacientes sobre os cuidados durante o 

uso do aparelho e de como será a adaptação. 

“No início vocês vão estranhar um pouco, é normal no primeiro momento. Depois 

vamos ajustar o volume do aparelho e adequar conforme forem relatando”, 

explicou a fonoaudióloga. 

Para a fisioterapeuta Dalmara Guida Nogueira, de 49 anos, a perda de audição 

estava prejudicando sua profissão. 

“Estava impossível manter um atendimento completo com meus pacientes. Estou 

ouvindo tudo agora, é estranho e emocionante ao mesmo tempo”. 

A diarista Roseli do Nascimento Cruz, de 56 anos, recebeu o aparelho e relatou 

emocionada que agora é uma nova fase. 

“Minha perda auditiva já estava gerando briga em casa, principalmente com o 

marido, porque eu não ouvia mais nada. Agora ele vai ter que me aguentar”, disse 

em tom descontraído. 

O prefeito Aguilar Junior participou da entrega e destacou que estão sendo 

beneficiados os pacientes em lista de espera até abril. “É um serviço 



 

 
 

extremamente importante, pois transforma o dia a dia dessas pessoas. É a 

Prefeitura melhorando a vida do cidadão”, disse. 

Segundo a Secretaria de Saúde, o investimento total dos aparelhos auditivos gira 

em torno de R$ 81 mil, custeados com recursos do município. 
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