
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sábado, Domingo e Segunda-Feira, 02, 03 e 04 de Julho de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Neste sábado (2) Atletas de todo o Brasil participam do Arena Cross no Serramar 

Shopping 

 

Caraguatatuba 

Preso com mais de 1 kg de drogas em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Agenda de eventos Caraguá: Final de semana promete esportes, gastronomia e 

cultura 

 

Caraguatatuba 

Começou a ‘Liquida Inverno’ do Serramar, de 1 a 3/07, com prêmios e descontos 

 

Caraguatatuba 

Nova ciclovia de Caraguá segue com obras em ritmo acelerado 

 

Caraguatatuba 

‘Julho Amarelo’ Caraguá inicia campanha para prevenção e controle da Hepatite 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguá prorroga validade de concurso de 2018 e seleção de agente comunitário 

de saúde 

 

Caraguatatuba 

Polícia Militar prende homem com mais de 1kg de maconha no Tarumã em 

Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza 23ª edição do Festival do Camarão em julho 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia campanha ‘Julho Amarelo’ para alertar sobre 

hepatites virais 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/neste-sabado-2-atletas-de-todo-o-brasil-participam-do-arena-cross-no-serramar/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/neste-sabado-2-atletas-de-todo-o-brasil-participam-do-arena-cross-no-serramar/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/preso-com-mais-de-1-quilo-de-drogas-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/agenda-de-eventos-caragua-final-de-semana-promete-esportes-gastronomia-e-cultura/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/agenda-de-eventos-caragua-final-de-semana-promete-esportes-gastronomia-e-cultura/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/comecou-a-liquida-inverno-do-serramar-de-1-a-3-07-com-premios-e-descontos/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/nova-ciclovia-de-caragua-segue-com-obras-em-ritmo-acelerado/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/julho-amarelo-caragua-inicia-campanha-para-prevencao-e-controle-da-hepatite/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19987/caragua-prorroga-validade-de-concurso-de-2018-e-selecao-de-agente-comunitario-de-saude
https://radarlitoral.com.br/noticias/19987/caragua-prorroga-validade-de-concurso-de-2018-e-selecao-de-agente-comunitario-de-saude
https://radarlitoral.com.br/noticias/19988/policia-militar-prende-homem-com-mais-de-1kg-de-maconha-no-taruma-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/19988/policia-militar-prende-homem-com-mais-de-1kg-de-maconha-no-taruma-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/19992/caraguatatuba-realiza-23%EF%BF%BD-edicao-do-festival-do-camarao-em-julho
https://radarlitoral.com.br/noticias/19997/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-campanha-?julho-amarelo?-para-alertar-sobre-hepatites-virais
https://radarlitoral.com.br/noticias/19997/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-campanha-?julho-amarelo?-para-alertar-sobre-hepatites-virais


 

 
 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe 'Festival Dançar a Vida Caraguatatuba' a partir de 

quinta-feira 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Homem preso com mais de 1kg de maconha em Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba celebra 23ª edição do Festival do Camarão 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe R$ 15 milhões do Estado para recapeamento de vias 

públicas 

 

Caraguatatuba 

Motoboy é preso entregando maconha “para complementar renda” 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Homem é preso com mais de um quilo de maconha em Caraguá: "vendo para 

complementar a renda em casa" 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

PM prende "falso" motoboy com um quilo de maconha  

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Motoboy é preso entregando maconha “para complementar renda” 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Moradora encontra filhotes de cachorro abandonados na praia da Mococa, em 

Caraguatatuba (SP) 

 

Caraguatatuba 

Homem é preso com mais de 1 kg de maconha em Caraguatatuba (SP) 

 

Ilhabela Web 

Caraguatatuba 

https://radarlitoral.com.br/noticias/19998/teatro-mario-covas-recebe-'festival-dancar-a-vida-caraguatatuba'-a-partir-de-quinta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/19998/teatro-mario-covas-recebe-'festival-dancar-a-vida-caraguatatuba'-a-partir-de-quinta-feira
https://www.portalr3.com.br/2022/07/homem-preso-com-mais-de-1kg-de-maconha-em-caragua/
https://www.portalr3.com.br/2022/07/caraguatatuba-celebra-23a-edicao-do-festival-do-camarao/
https://novaimprensa.com/2022/07/investimento-recapeamento-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2022/07/investimento-recapeamento-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2022/07/motoboy-entregava-maconha.html
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/homem-e-preso-com-mais-de-um-quilo-de-maconha-em-caragua-vendo-para-complementar-a-renda-em-casa-1.220745
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/homem-e-preso-com-mais-de-um-quilo-de-maconha-em-caragua-vendo-para-complementar-a-renda-em-casa-1.220745
http://salimburihan.blogspot.com/2022/07/pm-prende-homem-que-agia-como-motoboy.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2022-07-01/motoboy-e-preso-entregando-maconha-para-complementar-renda.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/moradora-encontra-filhotes-de-cachorro-abandonados-na-praia-da-mococa-em-caraguatatuba-sp-1.390718
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/moradora-encontra-filhotes-de-cachorro-abandonados-na-praia-da-mococa-em-caraguatatuba-sp-1.390718
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/homem-e-preso-com-mais-de-1-kg-de-maconha-em-caraguatatuba-sp-1.390729


 

 
 

Caraguatatuba convoca mais bolsistas do PEAD para atuar na limpeza pública 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Últimas rodadas da fase de grupos do Futebol Master e 3ª divisão e times decidem 

vagas para fase eliminatória  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe doação de 500 cobertores do Fundo Social do Estado de 

São Paulo  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa dos Jogos Regionais 2022 com 250 atletas em 26 

modalidades  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais bolsistas do PEAD para atuar na limpeza 

pública  

 

Caraguatatuba 

‘Bairro a Bairro’ chega ao Perequê-Mirim entre os dias 4 e 8 de julho  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia campanha ‘Julho Amarelo’ para alertar sobre 

hepatites virais  

 

Caraguatatuba 

Alunos de Caraguatatuba visitam Estação de Tratamento de Água da Sabesp  

 

Caraguatatuba 

Concurso de 2018 da Prefeitura de Caraguatatuba entra na 92ª convocação de 

aprovados  

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba’ a partir da 

próxima quinta-feira  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba celebra 23ª edição do Festival do Camarão em julho  

 

Caraguatatuba 

Paróquia Santa Terezinha, na Martim de Sá, realiza 22º Arraiá de 1º a 31 de julho  

https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-convoca-mais-bolsistas-do-pead-para-atuar-na-limpeza-publica/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ultimas-rodadas-da-fase-de-grupos-do-futebol-master-e-3a-divisao-e-times-decidem-vagas-para-fase-eliminatoria
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ultimas-rodadas-da-fase-de-grupos-do-futebol-master-e-3a-divisao-e-times-decidem-vagas-para-fase-eliminatoria
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-doacao-de-500-cobertores-do-fundo-social-do-estado-de-sao-paulo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-doacao-de-500-cobertores-do-fundo-social-do-estado-de-sao-paulo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-participa-dos-jogos-regionais-2022-com-250-atletas-em-26-modalidades
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-participa-dos-jogos-regionais-2022-com-250-atletas-em-26-modalidades
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-bolsistas-do-pead-para-atuar-na-limpeza-publica
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-bolsistas-do-pead-para-atuar-na-limpeza-publica
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/bairro-a-bairro-chega-ao-pereque-mirim-entre-os-dias-4-e-8-de-julho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-campanha-julho-amarelo-para-alertar-sobre-hepatites-virais
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-campanha-julho-amarelo-para-alertar-sobre-hepatites-virais
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/alunos-de-caraguatatuba-visitam-estacao-de-tratamento-de-agua-da-sabesp
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/concurso-de-2018-da-prefeitura-de-caraguatatuba-entra-na-92a-convocacao-de-aprovados
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/concurso-de-2018-da-prefeitura-de-caraguatatuba-entra-na-92a-convocacao-de-aprovados
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/teatro-mario-covas-recebe-festival-dancar-a-vida-caraguatatuba-a-partir-da-proxima-quinta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/teatro-mario-covas-recebe-festival-dancar-a-vida-caraguatatuba-a-partir-da-proxima-quinta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-celebra-23a-edicao-do-festival-do-camarao-em-julho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/paroquia-santa-terezinha-na-martim-de-sa-realiza-22o-arraia-de-1o-a-31-de-julho


 

 
 

Caraguatatuba 

Novo balanço registra aumento na emissão de alvarás para a construção civil em 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba notifica EDP por falhas na instalação de postes  

 

Caraguatatuba 

Obras de revitalização da ciclovia na Rodovia SP-55 seguem em ritmo acelerado e 

chegam ao Poiares  

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Meio Ambiente recebe associação sebastianense em visita ao 

Ecoponto Golfinhos  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe R$ 15 milhões para recapeamento e equipamentos do 

Governo do Estado de São Paulo 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba notifica EDP por falhas na instalação de postes 

 

Caraguatatuba 

Obras de revitalização da ciclovia na Rodovia SP-55 seguem em ritmo acelerado e 

chegam ao Poiares 

 

Caraguatatuba 

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

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Entregador de lanches é preso com drogas, em Caraguatatuba 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba’ a partir da 

próxima quinta-feira 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia campanha ‘Julho Amarelo’ para alertar sobre 

hepatites virais 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/novo-balanco-registra-aumento-na-emissao-de-alvaras-para-a-construcao-civil-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/novo-balanco-registra-aumento-na-emissao-de-alvaras-para-a-construcao-civil-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-notifica-edp-por-falhas-na-instalacao-de-postes
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/obras-de-revitalizacao-da-ciclovia-na-rodovia-sp-55-seguem-em-ritmo-acelerado-e-chegam-ao-poiares
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/obras-de-revitalizacao-da-ciclovia-na-rodovia-sp-55-seguem-em-ritmo-acelerado-e-chegam-ao-poiares
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-meio-ambiente-recebe-associacao-sebastianense-em-visita-ao-ecoponto-golfinhos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-meio-ambiente-recebe-associacao-sebastianense-em-visita-ao-ecoponto-golfinhos
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-recebe-r-15-milhoes-para-recapeamento-e-equipamentos-do-governo-do-estado-de-sao-paulo/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-recebe-r-15-milhoes-para-recapeamento-e-equipamentos-do-governo-do-estado-de-sao-paulo/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-notifica-edp-por-falhas-na-instalacao-de-postes/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/obras-de-revitalizacao-da-ciclovia-na-rodovia-sp-55-seguem-em-ritmo-acelerado-e-chegam-ao-poiares/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/obras-de-revitalizacao-da-ciclovia-na-rodovia-sp-55-seguem-em-ritmo-acelerado-e-chegam-ao-poiares/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/eventos-culturais-esportivos-e-gastronomicos-sao-atracoes-no-fim-de-semana-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/eventos-culturais-esportivos-e-gastronomicos-sao-atracoes-no-fim-de-semana-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/entregador-de-lanches-e-preso-com-drogas-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/07/teatro-mario-covas-recebe-festival-dancar-a-vida-caraguatatuba-a-partir-da-proxima-quinta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/07/teatro-mario-covas-recebe-festival-dancar-a-vida-caraguatatuba-a-partir-da-proxima-quinta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-campanha-julho-amarelo-para-alertar-sobre-hepatites-virais/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-campanha-julho-amarelo-para-alertar-sobre-hepatites-virais/


 

 
 

Caraguatatuba 

Alunos de Caraguatatuba visitam Estação de Tratamento de Água da Sabesp 

 

Caraguatatuba 

Concurso de 2018 da Prefeitura de Caraguatatuba entra na 92ª convocação de 

aprovados 

 

Caraguatatuba 

Paróquia Santa Terezinha, na Martim de Sá, realiza 22º Arraiá de 1º a 31 de julho 

 

Caraguatatuba 

Novo balanço registra aumento na emissão de alvarás para a construção civil em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba notifica EDP por falhas na instalação de postes 

 

Caraguatatuba 

Obras de revitalização da ciclovia na Rodovia SP-55 seguem em ritmo acelerado e 

chegam ao Poiares 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Meio Ambiente recebe associação sebastianense em visita ao 

Ecoponto Golfinhos 

 

Caraguatatuba 

Últimas rodadas da fase de grupos do Futebol Master e 3ª divisão e times decidem 

vagas para fase eliminatória 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba celebra 23ª edição do Festival do Camarão em julho 

 

Caraguatatuba 

Com diversas atrações, 5º Jazz & Vinhos Festival começa nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Ferias no Litoral e mais Legal 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe doação de 500 cobertores do Fundo Social do Estado de 

São Paulo 

https://falacaragua.com.br/2022/07/alunos-de-caraguatatuba-visitam-estacao-de-tratamento-de-agua-da-sabesp/
https://falacaragua.com.br/2022/07/concurso-de-2018-da-prefeitura-de-caraguatatuba-entra-na-92a-convocacao-de-aprovados/
https://falacaragua.com.br/2022/07/concurso-de-2018-da-prefeitura-de-caraguatatuba-entra-na-92a-convocacao-de-aprovados/
https://falacaragua.com.br/2022/07/paroquia-santa-terezinha-na-martim-de-sa-realiza-22o-arraia-de-1o-a-31-de-julho/
https://falacaragua.com.br/2022/07/novo-balanco-registra-aumento-na-emissao-de-alvaras-para-a-construcao-civil-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/07/novo-balanco-registra-aumento-na-emissao-de-alvaras-para-a-construcao-civil-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prefeitura-de-caraguatatuba-notifica-edp-por-falhas-na-instalacao-de-postes/
https://falacaragua.com.br/2022/07/obras-de-revitalizacao-da-ciclovia-na-rodovia-sp-55-seguem-em-ritmo-acelerado-e-chegam-ao-poiares/
https://falacaragua.com.br/2022/07/obras-de-revitalizacao-da-ciclovia-na-rodovia-sp-55-seguem-em-ritmo-acelerado-e-chegam-ao-poiares/
https://falacaragua.com.br/2022/07/secretaria-de-meio-ambiente-recebe-associacao-sebastianense-em-visita-ao-ecoponto-golfinhos/
https://falacaragua.com.br/2022/07/secretaria-de-meio-ambiente-recebe-associacao-sebastianense-em-visita-ao-ecoponto-golfinhos/
https://falacaragua.com.br/2022/07/ultimas-rodadas-da-fase-de-grupos-do-futebol-master-e-3a-divisao-e-times-decidem-vagas-para-fase-eliminatoria/
https://falacaragua.com.br/2022/07/ultimas-rodadas-da-fase-de-grupos-do-futebol-master-e-3a-divisao-e-times-decidem-vagas-para-fase-eliminatoria/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-celebra-23a-edicao-do-festival-do-camarao-em-julho/
https://falacaragua.com.br/2022/07/com-diversas-atracoes-5o-jazz-vinhos-festival-comeca-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/07/com-diversas-atracoes-5o-jazz-vinhos-festival-comeca-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/07/ferias-no-litoral-e-maiw-legal/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-recebe-doacao-de-500-cobertores-do-fundo-social-do-estado-de-sao-paulo/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-recebe-doacao-de-500-cobertores-do-fundo-social-do-estado-de-sao-paulo/


 

 
 

Caraguatatuba 

Candidatos à GCM de Caraguatatuba se apresentam para o primeiro dia do curso 

de formação 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba entrega 116 aparelhos auditivos para pacientes do 

Centro de Especialidades Médicas  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe doação de 500 cobertores do Fundo Social do Estado de 

São Paulo  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe R$ 15 milhões para recapeamento e equipamentos do 

Governo do Estado de São Paulo  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba registra saldo positivo em admissões no mês de maio  

 

Caraguatatuba 

Novo balanço registra aumento na emissão de alvarás para a construção civil em 

Caraguatatuba  

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Programação do fim de semana conta com Jazz & Vinhos Festival em Caraguá e 

Festival da Tainha em Ilhabela 

 

Caraguatatuba 

A marca Açaí Mix JCR reforça o apoio ao esporte patrocinando atletas locais 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia campanha “Julho Amarelo” para alertar sobre hepatites virais 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Campanha ‘Julho Amarelo’ alerta sobre Hepatites Virais em Caraguatatuba 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

https://falacaragua.com.br/2022/07/candidatos-a-gcm-de-caraguatatuba-se-apresentam-para-o-primeiro-dia-do-curso-de-formacao/
https://falacaragua.com.br/2022/07/candidatos-a-gcm-de-caraguatatuba-se-apresentam-para-o-primeiro-dia-do-curso-de-formacao/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/01/prefeitura-de-caraguatatuba-entrega-116-aparelhos-auditivos-para-pacientes-do-centro-de-especialidades-medicas/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/01/prefeitura-de-caraguatatuba-entrega-116-aparelhos-auditivos-para-pacientes-do-centro-de-especialidades-medicas/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/01/caraguatatuba-recebe-doacao-de-500-cobertores-do-fundo-social-do-estado-de-sao-paulo/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/01/caraguatatuba-recebe-doacao-de-500-cobertores-do-fundo-social-do-estado-de-sao-paulo/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/01/caraguatatuba-recebe-r-15-milhoes-para-recapeamento-e-equipamentos-do-governo-do-estado-de-sao-paulo/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/01/caraguatatuba-recebe-r-15-milhoes-para-recapeamento-e-equipamentos-do-governo-do-estado-de-sao-paulo/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/02/caraguatatuba-registra-saldo-positivo-em-admissoes-no-mes-de-maio/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/04/novo-balanco-registra-aumento-na-emissao-de-alvaras-para-a-construcao-civil-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/04/novo-balanco-registra-aumento-na-emissao-de-alvaras-para-a-construcao-civil-em-caraguatatuba/
https://www.litoralempauta.com.br/programacao-do-fim-de-semana-conta-com-jazz-vinhos-festival-em-caragua-e-festival-da-tainha-em-ilhabela/
https://www.litoralempauta.com.br/programacao-do-fim-de-semana-conta-com-jazz-vinhos-festival-em-caragua-e-festival-da-tainha-em-ilhabela/
https://www.litoralempauta.com.br/a-marca-acai-mix-jcr-reforca-o-apoio-ao-esporte-patrocinando-atletas-locais/
https://spriomais.com.br/2022/07/04/caraguatatuba-inicia-campanha-julho-amarelo-para-alertar-sobre-hepatites-virais/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/campanha-julho-amarelo-alerta-sobre-hepatites-virais-em-caraguatatuba-16520977


 

 
 

PM prende traficante com mais de um quilo de maconha em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba entrega 116 aparelhos auditivos para pacientes do 

Centro de Especialidades Médicas 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe doação de 500 cobertores do Fundo Social do Estado de 

São Paulo 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe R$ 15 milhões para recapeamento e equipamentos do 

Governo do Estado de São Paulo 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba registra saldo positivo em admissões no mês de maio 

 

Caraguatatuba 

Novo balanço registra aumento na emissão de alvarás para a construção civil em 

Caraguatatuba 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Polícia Militar prende homem com mais de 1kg de maconha no Tarumã em 

Caraguatatuba  

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba entrega 116 aparelhos auditivos para pacientes do 

Centro de Especialidades Médicas 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe doação de 500 cobertores do Fundo Social do Estado de 

São Paulo 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe R$ 15 milhões para recapeamento e equipamentos do 

Governo do Estado de São Paulo 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba registra saldo positivo em admissões no mês de maio 

 

https://litoraldefato.com.br/2022/07/01/pm-prende-traficante-com-mais-de-um-quilo-de-maconha-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/07/01/prefeitura-de-caraguatatuba-entrega-116-aparelhos-auditivos-para-pacientes-do-centro-de-especialidades-medicas/
https://litoraldefato.com.br/2022/07/01/prefeitura-de-caraguatatuba-entrega-116-aparelhos-auditivos-para-pacientes-do-centro-de-especialidades-medicas/
https://litoraldefato.com.br/2022/07/01/caraguatatuba-recebe-doacao-de-500-cobertores-do-fundo-social-do-estado-de-sao-paulo/
https://litoraldefato.com.br/2022/07/01/caraguatatuba-recebe-doacao-de-500-cobertores-do-fundo-social-do-estado-de-sao-paulo/
https://litoraldefato.com.br/2022/07/01/caraguatatuba-recebe-r-15-milhoes-para-recapeamento-e-equipamentos-do-governo-do-estado-de-sao-paulo/
https://litoraldefato.com.br/2022/07/01/caraguatatuba-recebe-r-15-milhoes-para-recapeamento-e-equipamentos-do-governo-do-estado-de-sao-paulo/
https://litoraldefato.com.br/2022/07/02/caraguatatuba-registra-saldo-positivo-em-admissoes-no-mes-de-maio/
https://litoraldefato.com.br/2022/07/04/novo-balanco-registra-aumento-na-emissao-de-alvaras-para-a-construcao-civil-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/07/04/novo-balanco-registra-aumento-na-emissao-de-alvaras-para-a-construcao-civil-em-caraguatatuba/
https://agazetarm.com.br/2022/07/policia-militar-prende-homem-com-mais-de-1kg-de-maconha-no-taruma-em-caraguatatuba/
https://agazetarm.com.br/2022/07/policia-militar-prende-homem-com-mais-de-1kg-de-maconha-no-taruma-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/01/prefeitura-de-caraguatatuba-entrega-116-aparelhos-auditivos-para-pacientes-do-centro-de-especialidades-medicas/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/01/prefeitura-de-caraguatatuba-entrega-116-aparelhos-auditivos-para-pacientes-do-centro-de-especialidades-medicas/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/01/caraguatatuba-recebe-doacao-de-500-cobertores-do-fundo-social-do-estado-de-sao-paulo/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/01/caraguatatuba-recebe-doacao-de-500-cobertores-do-fundo-social-do-estado-de-sao-paulo/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/01/caraguatatuba-recebe-r-15-milhoes-para-recapeamento-e-equipamentos-do-governo-do-estado-de-sao-paulo/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/01/caraguatatuba-recebe-r-15-milhoes-para-recapeamento-e-equipamentos-do-governo-do-estado-de-sao-paulo/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/02/caraguatatuba-registra-saldo-positivo-em-admissoes-no-mes-de-maio/


 

 
 

Caraguatatuba 

Novo balanço registra aumento na emissão de alvarás para a construção civil em 

Caraguatatuba 

 

Notícias das Praias 

Caraguatatuba 

Festival do Cambuci é atração em Caraguatatuba 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

Para tentar despistar PM, traficante tenta se passar por entregador e acaba preso 

no Jardim Tarumã com mais de 1 Kg de maconha  

 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas recebe ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba’ a partir da 

próxima quinta-feira  

 

Caraguatatuba 

Crime organizado recua frente ação policial em Caraguatatuba, diz SSP  

 

CaraguaSports 

Caraguatatuba 

Lion FC Classificado agradece jogadores  

 

Caraguatatuba 

Meninos Força Jovem FC: Futuro de Futebol  

 

Caraguatatuba 

A superação do Força Jovem na "Copinha"  

 

Revista Celebridades 

Caraguatatuba 

22º Arraiá da Paróquia Santa Terezinha 

 

Ubatuba Acontece 

Caraguatatuba 

Obras de revitalização da ciclovia na Rio-Santos seguem em ritmo acelerado em 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe hoje o Arena Cross e R$3 milhões para a economia local  

 

https://imprensalivre.com.br/2022/07/04/novo-balanco-registra-aumento-na-emissao-de-alvaras-para-a-construcao-civil-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/04/novo-balanco-registra-aumento-na-emissao-de-alvaras-para-a-construcao-civil-em-caraguatatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2022/07/02/festival-do-cambuci-e-atracao-em-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/07/01/para-tentar-despir-pm-traficante-tenta-se-passar-por-entregador-e-acaba-preso-no-jardim-taruma-com-mais-de-1-kg-de-maconha/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/07/01/para-tentar-despir-pm-traficante-tenta-se-passar-por-entregador-e-acaba-preso-no-jardim-taruma-com-mais-de-1-kg-de-maconha/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/07/01/teatro-mario-covas-recebe-festival-dancar-a-vida-caraguatatuba-a-partir-da-proxima-quinta-feira/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/07/01/teatro-mario-covas-recebe-festival-dancar-a-vida-caraguatatuba-a-partir-da-proxima-quinta-feira/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/07/04/crime-orgaado-recua-frente-acao-policial-em-caraguatatuba-diz-ssp/
https://caraguasports.blogspot.com/2022/07/lion-fc-classificado-agradece-jogadores.html
https://caraguasports.blogspot.com/2022/07/meninos-forca-jovem-fc-futuro-de-futebol.html
https://caraguasports.blogspot.com/2022/07/a-superacao-do-forca-jovem-na.html
mailto:https://caraguasports.blogspot.com/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/22o-arraia-da-paroquia-santa-terezinha/
http://ubatubaacontece.com.br/obras-de-revitalizacao-da-ciclovia-na-rio-santos-seguem-em-ritmo-acelerado-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/obras-de-revitalizacao-da-ciclovia-na-rio-santos-seguem-em-ritmo-acelerado-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-recebe-hoje-o-arena-cross-e-r3-milhoes-para-a-economia-local/


 

 
 

Caraguatatuba 

Motoqueiro é preso com mais de 1kg de maconha, em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba finaliza neste domingo a 5ª edição do Jazz & Vinhos Festival  

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Candidatos à GCM de Caraguatatuba se apresentam para o primeiro dia do curso 

de formação 

 

Agora Vale 

Caraguatatuba 

Maconha delivery: Motoboy é preso entregando a droga "para complementar renda" 

 

Oscar Oliveira Sem Limites 

Caraguatatuba 

5° Jazz &Vinhos Festival em Caraguatatuba. 

 

Caraguatatuba 

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

final de semana. 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Festival do Jazz e Vinhos, em Caraguatatuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ubatubaacontece.com.br/motoqueiro-e-preso-com-mais-de-1kg-de-maconha-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-finaliza-neste-domingo-a-5a-edicao-do-jazz-vinhos-festival/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/candidatos-a-gcm-de-caraguatatuba-se-apresentam-para-o-primeiro-dia-do-curso-de-formacao
https://ubatubatimes.com.br/noticia/candidatos-a-gcm-de-caraguatatuba-se-apresentam-para-o-primeiro-dia-do-curso-de-formacao
https://agoravale.com.br/noticias/Policial/maconha-delivery-motoboy-e-preso-entregando-maconha-para-complementar-renda
https://fb.watch/e2M1GhtRZO/
https://www.facebook.com/oscardeoliveiraneto/videos/5213229805425099
https://www.facebook.com/oscardeoliveiraneto/videos/5213229805425099
https://globoplay.globo.com/v/10719374/


 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Neste sábado (2) Atletas de todo o Brasil participam do Arena Cross 

no Serramar Shopping 

 

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, acontece 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 
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Preso com mais de 1 kg de drogas em Caraguatatuba 

 

Um homem foi preso na noite dessa quinta-feira (30), por volta das 21h15m, no 

bairro Tarumã, em Caraguatatuba, com cinco tiras de maconha, uma balança de 

precisão e a quantia de R$600. 

No momento em que foi abordado por uma equipe da Polícia Militar, em 

patrulhamento pelo local, ele estava em uma motocicleta e aparentava ser 

entregador de lanches, porém, estava num lugar conhecido como ponto de venda 

de drogas, o que levantou suspeita dos policiais. 

O homem acabou confessando que havia mais drogas em sua residência, e que 

vendia os entorpecentes para complementar a renda em sua casa. 

No local os policiais encontraram um tijolo de maconha e mais 17 tiras também de 

maconha, o que resultou em 1,031g de drogas apreendidas. Diante dos fatos foi 

dada voz de prisão, e ele foi recolhido à cadeia pública onde permanece a 

disposição da justiça. 
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Agenda de eventos Caraguá: Final de semana promete esportes, 

gastronomia e cultura 

 

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. 

Confira a programação completa dos eventos 

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 

1º de julho (sexta-feira) 

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 

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/ 

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/
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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Começou a ‘Liquida Inverno’ do Serramar, de 1 a 3/07, com prêmios e 

descontos 

 

A “Liquida Inverno 2022”  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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 02/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Nova ciclovia de Caraguá segue com obras em ritmo acelerado 

 

As obras de revitalização da ciclovia na Rodovia Rio-Santos (SP-55) estão em ritmo 

acelerado e a parte de repavimentação já chegou ao Poiares. Todo o trecho, do 

trevo de entrada de Caraguatatuba até a divisa com São Sebastião será 

revitalizado. 

A obra é executada pela equipe da empresa Solovia Engenharia e Construções que 

faz a manutenção, recapeamento e nivelamento da via para que o trecho possa ser 

pavimentado. 

O investimento total da Prefeitura de Caraguatatuba é em torno de R$ 10,5 

milhões e o trabalho também inclui o serviço de drenagem, sinalizações, pinturas e 

todo o processo de revitalização, que diz respeito à modernização e arborização 

dos 12 km de extensão de ciclovia. 

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Leandro Borella, a revitalização irá 

trazer melhorias na infraestrutura do município e na qualidade de vida para os 

munícipes que utilizam as ciclovias diariamente. “A reforma e revitalização trarão 

benefícios na qualidade de vida e, principalmente, na segurança da população, 

tendo em vista o grande fluxo de ciclistas que circulam em Caraguatatuba.” 



 

 
 

A previsão é que a ciclovia seja revitalizada e entregue no primeiro semestre de 

2023. 
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‘Julho Amarelo’ Caraguá inicia campanha para prevenção e controle 

da Hepatite 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou, nesta semana, a campanha ‘Julho Amarelo’ 

para reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. 

Por meio da Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) da 

Secretaria Municipal de Saúde, diversas ações serão realizadas durante o mês 

para divulgar os serviços do município. 

A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso 

de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças 

autoimunes, metabólicas ou genéticas. Nem sempre a doença apresenta sintomas, 

mas quando aparecem, se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, 

tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e 

fezes claras. 

No caso específico das hepatites virais, que são o foco da campanha ‘Julho 

Amarelo’, são inflamações causadas por vírus classificados pelas letras A, B, C, D e 

E. 

– Hepatite A: tem o maior número de casos, está diretamente relacionada às 

condições de saneamento básico e de higiene. É uma infecção leve e se cura 

sozinha. Existe vacina. 



 

 
 

– Hepatite B: é o segundo tipo com maior incidência; atinge maior proporção de 

transmissão por via sexual e contato sanguíneo. A melhor forma de prevenção para 

hepatite B é a vacina, associada ao uso do preservativo. 

– Hepatite C: tem como principal forma de transmissão o contato com sangue. É 

considerada a maior epidemia da humanidade hoje, cinco vezes superior à 

AIDS/HIV. A hepatite C é a principal causa de transplantes de fígado. A doença 

pode causar cirrose, câncer de fígado e morte. Não tem vacina. 

– Hepatite D: causada pelo vírus da hepatite D (VHD) ocorre apenas em pacientes 

infectados pelo vírus da hepatite B. A vacinação contra hepatite B também protege 

de uma infecção com hepatite D. 

– Hepatite E: causada pelo vírus da hepatite E (VHE) e transmitida por via digestiva 

(transmissão fecal-oral), provocando grandes epidemias em certas regiões. A 

hepatite E não se torna crônica, porém, mulheres grávidas que forem infectadas 

podem apresentar formas mais graves da doença. 

Para alertar a população sobre a prevenção e os cuidados, a UAMI realizará 

palestras, distribuição de insumos (preservativos e panfletos) e testagem rápida de 

Hepatites Virais na Unidade e no Centro da cidade. 

O enfermeiro e coordenador da UAMI, Renato Portes, reforça que a equipe está 

preparada para receber toda população que procurar o serviço. “Também enfatizo 

o trabalho da Atenção Básica, nas Unidades de Saúde (UBSs), que realiza um 

excelente trabalho de prevenção com os pacientes”, destacou. 

Confira a programação: 

Dias 20 e 21/07 das 8h às 17h – Fundacc: Capacitação teórica sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

De 25 a 29/07 em horários fracionados – UAMI: Capacitação prática sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

Dia 28/07 das 13h às 17h – AME: Teste Rápido de HIV/Hepatite B e C/ Sífilis para 

identificar e tratar casos positivos 

Dia 29/07 das 9h às 11h – UAMI: Reencontro com pacientes que concluíram o 

tratamento e tiveram alta 

Dia 30/07 das 9h às 17h – Praça do Museu: Dia D ‘Julho Amarelo’ com Teste 

Rápido para toda população 

UAMI 

A unidade está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 750 – Sumaré. O 

horário de funcionamento é das 7h às 17h. A realização de testes de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs) é feita das 9h às 15h, de segunda a quinta-feira. 
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Caraguá prorroga validade de 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. Tais medidas foram publicadas no Diário Oficial da última quinta-feira 

(30/6). 

Os comunicados foram publicados na Edição 825 do Diário Oficial Eletrônico. 

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. 

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. 

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
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


 

 
 

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/2022/06/Edital_816.pdf
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Polícia Militar prende homem com mais de 1kg de maconha no 

Tarumã em Caraguá 

 

A Polícia Militar prendeu, na noite de quinta-feira (1/7), um homem com mais de 

1kg de maconha no bairro Tarumã, em Caraguatatuba. Os policiais que faziam o 

patrullhamento desconfiaram do indivíduo em uma motocicleta e fizeram a 

abordagem.  

Foram localizados e apreendidoos uma balança de precisão, cinco tiras de 

maconha e R$ 600. O autor confessou a prática de tráfico de entorpecentes, 

dizendo que era para "complementar renda em sua casa". 

Ele assumiu ainda haver mais drogas em sua residência. No local foi encontrado 

um tijolo de maconha e mais 17 tiras, sendo que o total de drogas apreendidas 

passou de 1kg. Diante disso, foi dada voz de prisão ao criminoso, recolhido à 

cadeia pública. 
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Caraguatatuba realiza 23ª edição do Festival do Camarão em julho 

 

Após dois anos, o Festival do Camarão está de volta. Atrações culturais, música, 

artesanato e deliciosos pratos aguardam o público na 23ª edição da festa, que será 

realizada de 15 a 24 de julho, na Praça da Cultura, no Centro de Caraguatatuba. 

Nesta edição, o Festival contará com 22 barracas, sendo 20 de 

alimentos/refeições preparados à base de camarão e mandioca e duas barracas 

de doces caseiros e tradicionais da região, com preços que variam entre R$ 7 a R$ 

60. 

Além das barracas de quitutes, haverá, ainda, a área das Tendas de Artesanato, 

Artes Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas por artistas e artesãos 

regionais, e o espaço da Casinha e do Rancho Caiçara que, este ano, trarão 

grandes novidades. Manifestações culturais, registros audiovisuais do cotidiano da 

vida caiçara, dentre outras atividades farão parte desta festa, que é considerada 

um dos eventos mais importantes do calendário municipal, atraindo munícipes e 

turistas de todas as regiões. 

Para a presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, é uma enorme alegria poder, mais uma vez, 

realizar a festa junto à comunidade pesqueira do Camaroeiro. "Desejo que esta 

edição do Festival seja de renovação, vida e alegria, pois não poderíamos estar 

mais felizes e gratos, por estarmos trabalhando em prol desta comemoração", 

disse. 



 

 
 

Ainda durante o Festival, no último domingo de festa, dia 24, será realizada a 

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 10h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiação para todos 

os participantes. 

As inscrições para a corrida são gratuitas e podem ser realizadas até 30 minutos 

antes do início da largada. Para se inscrever é necessário apenas um documento 

com foto. Quem não tiver canoa pode participar das baterias com as embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

O Festival tem como objetivo valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio 

cultural e imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o 

patrimônio cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São 

Paulo. Tem, ainda, o propósito de ser fonte de geração de renda para a 

Comunidade Pesqueira, com exclusividade aos pescadores de camarão da Praia do 

Camaroeiro após o período de defeso. 

O Festival do Camarão é uma realização da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Fundacc, em parceria com a Comunidade Pesqueira da Praia do Camaroeiro. 

Mais informações sobre as atrações musicais e atividades serão disponibilizadas 

em breve. 
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia campanha ‘Julho Amarelo’ para 

alertar sobre hepatites virais 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou nesta sexta-feira (01/07) a campanha ‘Julho 

Amarelo’ para reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites 

virais. Por meio da Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) 

da Secretaria Municipal de Saúde, diversas ações serão realizadas durante o mês 

para divulgar os serviços do município. 

A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso 

de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças 

autoimunes, metabólicas ou genéticas. Nem sempre a doença apresenta sintomas, 

mas quando aparecem, se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, 

tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e 

fezes claras. 

No caso específico das hepatites virais, que são o foco da campanha ‘Julho 

Amarelo’, são inflamações causadas por vírus classificados pelas letras A, B, C, D e 

E. 

– Hepatite A: tem o maior número de casos, está diretamente relacionada às 

condições de saneamento básico e de higiene. É uma infecção leve e se cura 

sozinha. Existe vacina. 



 

 
 

– Hepatite B: é o segundo tipo com maior incidência; atinge maior proporção de 

transmissão por via sexual e contato sanguíneo. A melhor forma de prevenção para 

hepatite B é a vacina, associada ao uso do preservativo. 

– Hepatite C: tem como principal forma de transmissão o contato com sangue. É 

considerada a maior epidemia da humanidade hoje, cinco vezes superior à 

AIDS/HIV. A hepatite C é a principal causa de transplantes de fígado. A doença 

pode causar cirrose, câncer de fígado e morte. Não tem vacina. 

– Hepatite D: causada pelo vírus da hepatite D (VHD) ocorre apenas em pacientes 

infectados pelo vírus da hepatite B. A vacinação contra hepatite B também protege 

de uma infecção com hepatite D. 

– Hepatite E: causada pelo vírus da hepatite E (VHE) e transmitida por via digestiva 

(transmissão fecal-oral), provocando grandes epidemias em certas regiões. A 

hepatite E não se torna crônica, porém, mulheres grávidas que forem infectadas 

podem apresentar formas mais graves da doença. 

Para alertar a população sobre a prevenção e os cuidados, a UAMI realizará 

palestras, distribuição de insumos (preservativos e panfletos) e testagem rápida de 

Hepatites Virais na Unidade e no Centro da cidade. 

O enfermeiro e coordenador da UAMI, Renato Portes, reforça que a equipe está 

preparada para receber toda população que procurar o serviço. “Também enfatizo 

o trabalho da Atenção Básica, nas Unidades de Saúde (UBSs), que realiza um 

excelente trabalho de prevenção com os pacientes”, destacou. 

Confira a programação: 

Dia 1º/07 às 19h – Fundacc: Abertura oficial para alunos e profissionais da saúde 

sobre hepatites virais 

Dias 20 e 21/07 das 8h às 17h – Fundacc: Capacitação teórica sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

De 25 a 29/07 em horários fracionados – UAMI: Capacitação prática sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

Dia 28/07 das 13h às 17h – AME: Teste Rápido de HIV/Hepatite B e C/ Sífilis para 

identificar e tratar casos positivos 

Dia 29/07 das 9h às 11h – UAMI: Reencontro com pacientes que concluíram o 

tratamento e tiveram alta 

Dia 30/07 das 9h às 17h – Praça do Museu: Dia D ‘Julho Amarelo’ com Teste 

Rápido para toda população 

UAMI 



 

 
 

A unidade está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 750 - Sumaré. O 

horário de funcionamento é das 7h às 17h. A realização de testes de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs) é feita das 9h às 15h, de segunda a quinta-feira. 
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Teatro Mario Covas recebe 'Festival Dançar a Vida Caraguatatuba' a 

partir de quinta-feira 

 

O Instituto Cultural Promodança em parceria com a Prefeitura, por meio da Fundacc 

– Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, realiza de quinta-feira até 17 

de julho, o Festival Dançar a Vida Caraguatatuba, no TMC - Teatro Mario Covas. 

As apresentações ocorrem de segunda a sexta-feira, a partir das 18h, e aos fins de 

semana, a partir das 16h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com 

uma hora de antecedência na bilheteria do teatro, com exceção do último dia de 

apresentação, que se iniciará às 15h e terá entrada paga. 

Participam do festival cerca de 500 bailarinos de academias e grupos de diversas 

cidades e Estados, como: São Paulo (SP), Suzano (SP), Ribeirão Preto (SP), Barra 

Bonita (SP), Mogi das Cruzes (SP), São José do Rio Preto (SP), Barretos (SP), 

Arapongas (PR), Londrina (PR), Uberaba (MG), além da anfitriã Caraguatatuba, com 

obras que foram selecionadas nos festivais de Danças de Suzano e Operah Danse; 

Festival de Danças de Barra Bonita; Caraguá em Danças; Festdam – Festival de 

danças de Mongaguá; Barretos em Danças; Festival de Danças de Arapongas; 

Prudente em Danças e Seletiva Dançar a Vida Caraguatatuba (Fábrica de Cultura). 

Além das premiações de primeiro, segundo e terceiro lugar para cada modalidade e 

categoria, o Festival Dançar a Vida Caraguatatuba ofertará prêmios especiais, 

como: Prêmio Dançar a Vida Área Clássica; Prêmio Dançar a Vida Área não 

Clássica; Prêmio Academia Dançar a Vida Caraguatatuba 2022; Prêmio Coreógrafo, 



 

 
 

1º, 2º e 3º lugar; Troféu Prêmio Criação; Prêmio Dançar a Vida Caraguatatuba 

2022; Prêmio Jair Moraes, concedido ao melhor trabalho pela Comissão Julgadora; 

e o Gala Jorge Peña de Dança 2022, concedido as maiores médias entre os 

trabalhos que se consagrarem em primeiro lugar. Também serão concedidas 

Bolsas de Estudos, Vivências Artísticas e Contratos pela Comissão Julgadora do 

Festival. 

Durante o evento também serão oferecidos Workshops, com participação aberta 

àqueles que não estiverem concorrendo no Festival. Em paralelo, ocorrerão 

apresentações no Palco Fundacc, que estará localizado na área externa do teatro, 

onde estarão reunidas as demais obras oriundas de seletivas anteriores ou 

diretamente inscritas para o local, cuja programação é diversificada e tem como 

objetivo oferecer ao público apresentações de qualidade em espaço aberto. Mais 

informações sobre vagas e participação podem ser adquiridas pelo e-mail: 

promodancaacademias@gmail.com ou pelo número: (11) 97391-7196. 

Confira a programação completa: 

PALCO PRINCIPAL (Palco Mario Covas) 

Dia 7 de julho (quinta-feira) – a partir das 18h 

Eliminatórias variações Junior A e B 

Grand Pas de deux 

Eliminatórias Solos: clássicos, livres - para as categorias com mais de cinco 

concorrentes 

Dia 8 de julho (sexta-feira) – a partir das 18h 

Eliminatórias variações Junior C, Sênior A e B 

Grand Pas de deux acadêmico 

Eliminatórias Pas de deux: todas as categorias com mais de 04 concorrentes 

Eliminatórias Solos: contemporâneo e neoclássico: para categorias com mais de 

cinco concorrentes 

Dia 9 de julho (sábado) – a partir das 16h 

Conjunto clássico Infantil A 

Conjunto Clássico Infantil B 

Conjunto Clássico de repertório Junior I 

Conjunto Clássico de repertório Junior II 

Conjunto Clássico de repertório Amador I 

Final das variações A e B 



 

 
 

Dia 10 de julho (domingo) – a partir das 16h 

Conjunto Clássico Junior I 

Conjunto Clássico Junior II 

Conjunto clássico de Repertório Amador II 

Finais das variações: Junior C, Sênior A e B e Avançado 

Dia 11 de julho (segunda-feira) – a partir das 18h 

Solos, Duos e Trios Clássicos (a partir do Junior A e Juvenil) 

Pas de deux – Final 

Duos e Trios Repertórios 

Solos, Duos e trios caráter de repertório 

Conjunto clássico Amador I 

Conjunto clássico Amador II 

Dia 12 de julho (terça-feira) – a partir das 18h 

Conjunto neoclássico: todas as categorias 

Solos, Duos e Trios neoclássicos 

Conjunto clássico lírico Junior I 

Dia 13 de julho (quarta-feira) – a partir das 18h 

Solos. Duos e trios (a partir do Junior A e Junior) Livres 

Solos, duos e trios: dança do ventre 

Conjunto livre musical 

Conjunto dança do ventre 

Conjunto danças folclóricas 

Conjunto danças caráter de repertório 

Conjunto clássico Lírico Amador I 

Dia 14 de julho (quinta-feira) – a partir das 18h 

Solos, Duos e Trios contemporâneo, todas as categorias 

Conjuntos Contemporâneo – todas as categorias 

Conjunto clássico lírico amador II 

Dia 15 de julho (sexta-feira) – a partir das 18h 

Solos, Duos e Trios Jazz, todas as categorias 



 

 
 

Conjuntos Jazz todas as categorias 

Solos, Duos e Trios em danças urbanas: todas as categorias 

Conjuntos Danças Urbanas: todas as categorias 

Dia 16 de julho (sábado) – a partir das 16h 

Conjunto Estilo Livre Infantil I 

Conjunto clássico lírico infantil I 

Conjunto Estilo Livre Infantil II 

Conjunto clássico lírico Infantil II 

Conjunto Estilo Livre Junior I 

Conjunto Estilo Livre Junior II 

Conjunto Estilo Livre Amador I 

Conjunto Estilo Livre Amador II 

Dia 17 de julho (domingo) – a partir das 15h 

Gala Jorge Penã de Dança: reapresentação das obras que obtiveram a maior 

pontuação dentro de sua modalidade, onde serão concedidos os prêmios 

especiais; 

PALCO INTERMEDIÁRIO (Palco Fundacc) 

Dias 7 e 8 de julho – quinta e sexta – a partir das 15h 

Dia 9 e 10 de julho – sábado e domingo – a partir das 14h 

Dia 14 e 15 de julho – quinta e sexta – a partir das 15h 

Dia 16 de julho – sábado – a partir das 14h 
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Homem preso com mais de 1kg de maconha em Caraguá 

 

Na noite de quinta-feira (30) por volta das 21h15, equipe do 20º Batalhão de 

Polícia Militar do Interior em patrulhamento pelo bairro Tarumâ, em Caraguatatuba, 

avistou um indivíduo em uma motocicleta aparentando ser entregador de lanches, 

porém estava em um local conhecido como ponto de venda de drogas. 

Sendo assim, foi realizada a abordagem e localizada 01 balança de precisão, 5 

tiras de maconha, e a quantia de R$ 600,00. 

Diante disso, o autor confessou a prática de tráfico de entorpecentes dizendo que 

era para complementar a renda em sua casa. Assumiu ainda, haver mais drogas 

em sua residência. No local foi encontrado 01 tijolo de maconha e mais 17 tiras de 

maconha, sendo que o total de drogas apreendidas foi 1,031g. 

Diante dos fatos, o abordado foi conduzido ao DP, onde permaneceu a disposição 

da justiça. 
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Caraguatatuba celebra 23ª edição do Festival do Camarão 

 

Após dois anos, o tão aguardado Festival do Camarão está de volta. Atrações 

culturais, música, artesanato e deliciosos pratos aguardam o público na 23ª edição 

da festa, que será realizada de 15 a 24 de julho, na Praça da Cultura, no Centro de 

Caraguatatuba. 

Nesta edição, o Festival contará com 22 barracas, sendo 20 de 

alimentos/refeições preparados à base de camarão e mandioca e duas barracas 

de doces caseiros e tradicionais da região, com preços que variam entre R$ 7 a R$ 

60. 

Além das barracas de quitutes, haverá, ainda, a área das Tendas de Artesanato, 

Artes Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas por artistas e artesãos 

regionais, e o espaço da Casinha e do Rancho Caiçara que, este ano, trarão 

grandes novidades. Manifestações culturais, registros audiovisuais do cotidiano da 

vida caiçara, dentre outras atividades farão parte desta festa, que é considerada 

um dos eventos mais importantes do calendário municipal, atraindo munícipes e 

turistas de todas as regiões. 

Para a presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, é uma enorme alegria poder, mais uma vez, 

realizar a festa junto à comunidade pesqueira do Camaroeiro. “Desejo que esta 

edição do Festival seja de renovação, vida e alegria, pois não poderíamos estar 



 

 
 

mais felizes e gratos, por estarmos trabalhando em prol desta comemoração”, 

disse. 

Ainda durante o Festival, no último domingo de festa, dia 24, será realizada a 

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 10h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiação para todos 

os participantes. 

As inscrições para a corrida são gratuitas e podem ser realizadas até 30 minutos 

antes do início da largada. Para se inscrever é necessário apenas um documento 

com foto. Quem não tiver canoa pode participar das baterias com as embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

O Festival tem como objetivo valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio 

cultural e imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o 

patrimônio cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São 

Paulo. Tem, ainda, o propósito de ser fonte de geração de renda para a 

Comunidade Pesqueira, com exclusividade aos pescadores de camarão da Praia do 

Camaroeiro após o período de defeso. 

O Festival do Camarão é uma realização da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, 

por meio da Fundacc, em parceria com a Comunidade Pesqueira da Praia do 

Camaroeiro. Mais informações sobre as atrações musicais e atividades serão 

disponibilizadas em breve. 
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Caraguatatuba recebe R$ 15 milhões do Estado para recapeamento 

de vias públicas 

 

A cidade de Caraguatatuba recebeu um aporte de R$ 15 milhões para 

recapeamento das vias públicas. O valor é do governo do Estado de São Paulo e foi 

entregue ao prefeito Aguilar Junior, 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 investimento será utilizado na Fase 3 do Plano de Pavimentação Municipal de 

Caraguatatuba. 

Além do dinheiro, 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. A cidade também obteve 

cadeiras anfíbias e cadeiras adaptadas para trilhas para a Secretaria de Esportes 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. Os 

investimentos e equipamentos serão de suma importância para o município, que 

contribuirão para o andamento de nossas ações e projetos”, disse o 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 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/plano-municipal-de-pavimentacao-vai-contemplar-mais-de-120-vias-de-caraguatatuba/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/plano-municipal-de-pavimentacao-vai-contemplar-mais-de-120-vias-de-caraguatatuba/


 

 
 

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

São Paulo. 

Ele assinou nesta 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. 
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Motoboy é preso entregando maconha “para complementar renda” 

 

Um motoboy que entregava maconha para complementar sua renda foi preso na 

noite desta quinta-feira (30), no bairro Tarumâ, região Sul de Caraguatatuba. 

Apesar da aparência de entregador de lanches, a Polícia Militar decidiu abordá-lo 

por ser um lugar famoso como ponto de venda de drogas. 

Ao invés de lanches, a equipe encontrou uma balança de precisão, cinco tiras de 

maconha e R$ 600 em dinheiro. O motoboy confessou que entregava drogas para 

ajudar a pagar as contas em casa. Além disso, segundo a PM, confessou guardar 

mais drogas em sua residência. 

No local, a polícia apreendeu um tijolo de maconha e mais 17 tiras de erva, 

totalizando mais de um quilo (1,031 kg). Ele foi preso em flagrante por tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/denuncias/
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Homem é preso com mais de um quilo de maconha em Caraguá: 

"vendo para complementar a renda em casa" 

Infrator tinha uma bolsa de motoboy acoplada à sua motocicleta, mas ao invés de 

comida, haviam drogas em seu interior 

 

Um motociclista foi abordado e preso com mais de um quilo de maconha no bairro 

Tarumã, em Caraguatatuba, durante a noite da última quinta-feira (30). 

Segundo a PM (Polícia Militar), o homem carregava uma bolsa típica de serviços de 

delivery de alimentos para fingir ser um motoboy, quando na verdade o recipiente 

estava cheio de itens ligados ao tráfico de drogas. 

O suspeito foi abordado por volta das 21h15 porque, apesar de carregar a bolsa de 

entregador, ele estava próximo a uma área conhecida por ser um ponte de venda 

de drogas, o que chamou a atenção dos agentes de segurança. 

Durante revista, uma balança de pressão, cinco tiras de maconha e R$ 600 em 

espécie foram encontrados. Indagado, o infrator confessou que realizava a 

comercialização de drogas no local e disse que isso era para "complementar a 

renda em sua casa". 

De qualquer forma, o homem também assumiu manter mais entorpecentes em sua 

residência e lá foram encontradas mais 17 tiras de maconha e um tijolo da droga. 

No total, 1,031 kg de maconha foi apreendido. 



 

 
 

O indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia pública. Ele segue à 

disposição da Justiça. 
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PM prende "falso" motoboy com um quilo de maconha 

 

A Polícia Militar prendeu ontem, quinta-feira (30), em Caraguatatuba, um motoboy 

que fazia a distribuição de drogas.  

A prisão ocorreu na quinta-feira (30), por volta das 21h15m, no bairro do Tarumã, 

região sul de Caraguatatuba. Na casa do falso entregador de lanches a PM 

apreendeu um quilo de maconha,  

Uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior em patrulhamento pelo 

bairro Tarumâ, avistou um indivíduo em uma motocicleta aparentando ser 

entregador de lanches, porém estava em um local conhecido como ponto de venda 

de drogas.  

Na abordagem, a PM localizou uma balança de precisão, 5 tiras de maconha, e a 

quantia de R$600,00. Diante disso, o autor confessou a prática de tráfico de 

entorpecentes dizendo que era para complementar renda em sua casa.  

O motoboy assumiu ainda, haver mais drogas em sua residência. No local foi 

encontrado 01 tijolo de maconha e mais 17 tiras de maconha, sendo que o total de 

drogas apreendidas foi 1,031g. Diante disso, foi dada voz de prisão ao criminoso e 

recolhido à cadeia pública, permanecendo a disposição da justiça.  
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Motoboy é preso entregando maconha “para complementar renda” 

Um motoboy que entregava maconha para complementar sua renda foi preso na 

noite desta quinta-feira (30), no bairro Tarumâ, região Sul de Caraguatatuba 

 

Um motoboy que entregava maconha para complementar sua renda foi preso na 

noite desta quinta-feira (30), no bairro Tarumâ, região Sul de Caraguatatuba . 

Apesar da aparência de entregador de lanches, a Polícia Militar decidiu abordá-lo 

por ser um lugar famoso como ponto de venda de drogas. 

Ao invés de lanches, a equipe encontrou uma balança de precisão, cinco tiras de 

maconha e R$ 600 em dinheiro. O motoboy confessou que entregava drogas para 

ajudar a pagar as contas em casa. Além disso, segundo a PM, confessou guardar 

mais drogas em sua residência. 

No local, a polícia apreendeu um tijolo de maconha e mais 17 tiras de erva, 

totalizando mais de um quilo (1,031 kg). Ele foi preso em flagrante por tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/denuncias/
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Moradora encontra filhotes de cachorro abandonados na praia da 

Mococa, em Caraguatatuba (SP) 

De acordo com ela, seis filhotes estavam abandonados nas proximidades da praia 

com apenas potes de água e ração 

 

Uma moradora de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, usou as redes 

sociais para denunciar o abandono de filhotes de cachorro na praia da Mococa, na 

manhã de quinta-feira (30). 

Segundo ela, os cães estavam abandonados em um terreno perto da praia com 

apenas potes de água e ração. Uma camiseta vermelha também foi deixada. 

Nossa reportagem questionou a prefeitura de Caraguatatuba sobre o caso. Em 

nota, a administração informou que Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) teve 

conhecimento do caso, mas a equipe não encontrou mais os filhotes ao chegar no 

local. 

De acordo com informações, os cães conseguiram um lar adotivo na quinta-feira. 

Denúncias de maus-tratos de animais podem ser feitas pelo telefone (12) 3886-

2200 – Polícia Militar Ambiental ou pela Central 156. 

Abandono de animais é crime e o infrator está sujeito a multa e pena de reclusão, 

de 2 a 5 anos, além de proibição da guarda, segundo Art. 32 da Lei nº 9.605/98. 
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Homem é preso com mais de 1 kg de maconha em Caraguatatuba 

(SP) 

Prisão ocorreu na quinta-feira (30), no bairro Tarumã. Uma balança de precisão e 

R$ 600 em dinheiro também foram apreendidas 

 

Um homem foi preso com mais de 1 kg de maconha no bairro Tarumã, em 

Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo, na quinta-feira (30). 

De acordo com a Polícia Militar, após patrulhamento pela região, policiais avistaram 

um homem que aparentava ser entregador de lanches, mas estava em local 

conhecido como ponto de tráfico de drogas. 

Ao ser abordado, a PM encontrou com o indivíduo porções de maconha, uma 

balança de precisão e R$ 600 em dinheiro. 

O homem confessou que atuava no tráfico de drogas e afirmou aos policiais que 

escondia mais drogas na sua casa. 

No local, foram encontradas outras porções e um tijolo de um 1 kg de maconha. 

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia pública, onde permanece 

à disposição da Justiça. 
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Caraguatatuba convoca mais bolsistas do PEAD para atuar na limpeza 

pública 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba chamou os bolsistas do Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego (PEAD) classificados em 549º, 550º, 551º e 552º colocados 

para entregar a documentação nas próximas segunda, terça e quarta-feira-feira (4, 

5 e 6/7), das 9h às 11h30 e das 13h às 16h30, no Departamento de Recursos 

Humanos da Secretaria de Administração, no Centro. 

No PEAD, os contratados, de ambos os sexos, executam atividades de roçada 

(manual e mecânica) e limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias 

públicas, bem como a varrição de praias e manutenção de obras, supervisionadas 

pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

Desde março de 2020, a Prefeitura de Caraguatatuba convocou 1.775 bolsistas do 

PEAD, dos quais 552 eram beneficiários de serviços leves e 1.228 de pesados. A 

convocação está disponível na Edição 826 do  Diário Oficial Eletrônico do 

Município desta sexta-feira (1º/7). 

No momento da contratação é necessário apresentar CPF (original e cópia); 

comprovante de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de 

residência (original e cópia); título de eleitor (original e cópia); comprovante de 

votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; certificado de reservista 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/07/Edital_826.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

– se for do sexo masculino (original e cópia); documento onde conste o número do 

PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – CTPS (original); cópia da 

carteira de trabalho (página com o número e série e página com os dados 

pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão de 

casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de 

nascimento dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de 

antecedentes criminais. As divergências de documentos e informações prestadas 

no momento da inscrição em fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação 

do candidato. 

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 é 

das 9h às 11h30 e das 13h às 16h30. 
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Últimas rodadas da fase de grupos do Futebol Master e 3ª divisão e 

times decidem vagas para fase eliminatória 

 

Os confrontos das fases de grupos do Campeonato de Futebol Master 50 anos e da 

3ª divisão do Futebol Amador já estão nas últimas rodadas, mas muita emoção 

passará pelos gramados de Caraguatatuba neste final de semana. As competições 

são organizadas e promovidas pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação. 

No Campeonato de Futebol Master 50 anos, o final de semana será contemplado 

com quatro jogos da penúltima rodada da fase de grupos neste sábado (2). 

No campo Estrela do Morro, no bairro do Morro do Algodão, serão realizados os 

dois últimos jogos válidos pelo Grupo B. No primeiro, a partir das 13h, a equipe do 



 

 
 

Unidos Caraguá, líder e já garantida na fase de mata-mata, enfrenta o Fluminense 

FC. Na sequência, CA Novo Perequê e SE Porto Grande entram em campo. 

Invicto e já garantido na próxima fase, o Unidos Caraguá é líder do Grupo B com 

seis pontos. CA Novo Perequê com três pontos, SE Porto Grande e Fluminense com 

um ponto ambos, completam o grupo. As três equipes tem chances de classificação 

na última rodada. 

Já no Campo do Poiares, a rodada será válida pelo Grupo C. O primeiro jogo, às 

13h, será entre RFC e AA Flamengo. Na sequência, Real Master e CA Fortaleza se 

enfrentam. 

O Grupo C é o único da competição com cinco equipes e três avançam para o mata-

mata. CA Guarani é o líder pelo desempate de saldo de gols com seis pontos, 

seguido de RFC e CA Fortaleza com a mesma pontuação. Real Master e AA 

Flamengo completam o grupo sem pontos. 

No Grupo A, com os jogos já finalizados, EC Estrela do Morro e Juventos EC 

conquistaram sua classificação. As duas primeiras equipes de cada grupo avançam 

para o mata-mata. Apenas no Grupo C, três equipes avançam para as quartas de 

final e a última vaga será decidida entre o melhor terceiro colocado do Grupo A e B. 

Futebol Amador – 3ª Divisão 

Na 3ª divisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador, os últimos três jogos 

decidem os classificados dos Grupos A e C. As partidas serão disputadas no Campo 

do Bairro Barranco Alto, no domingo (3). 

A partir das 13h, pelo Grupo C, Pedrinho FC e EC 20 de Abril abrem a rodada. Na 

sequência, é a vez de EC União Colonial e Ipiranga FC entrarem em campo pelo 

Grupo A. Aliados e EC Travessão encerram a tarde pelo Grupo C. 

A equipe do Lion FC é líder garantida do Grupo A com 10 pontos e conquistou a 

vaga para as quartas de final. Ipiranga e EC Colonial decidem a última vaga em 

embate direto neste final de semana. 

No Grupo B, Bola de Neve, com 10 pontos e Saramandaia EC, com 7, estão 

classificados. Já no Grupo C, Aliados é líder com 9 pontos, seguido pelo seu 

adversário de domingo, EC Travessão. O time EC 20 de Abril ainda tem chances de 

classificação no grupo, mas precisa tirar um saldo de 22 gols. 

Por fim, no Grupo D, os classificados são o Trem Bala em primeiro e Real Caraguá 

na segunda colocação. 

Rodada – Futebol Master 50 anos (02 de julho) 

Campo do Estrela do Morro – A partir das 13h 

Jogo 1: Unidos Caraguá x Fluminense FC 



 

 
 

Jogo 2: CA Novo Perequê x SE Porto Grande 

Campo do Poiares – A partir das 13h 

Jogo 1: RFC x AA Flamengo 

Jogo 2: Real Master x CA Fortaleza 

Rodada – Campeonato Futebol Amador 3ª Divisão (03 de julho) 

Campo do Barranco Alto – A partir das 13h 

Jogo 1: Pedrinho FC x EC 20 de Abril 

Jogo 2: EC União Colonial x Ipiranga FC 

Jogo 3: Aliados x EC Travessão 
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Caraguatatuba recebe doação de 500 cobertores do Fundo Social do 

Estado de São Paulo 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na quinta-feira (30/6) doação de 500 

cobertores entregues pelo Fundo Social do Estado de São Paulo, como parte da 

Campanha ‘Inverno Solidário’. 

As doações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social 

encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). No 

primeiro semestre, o Fundo Social repassou 189 cobertores. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu a colaboração e a 

preocupação que o governo estadual tem com os municípios paulistas. “Com 

certeza, esta doação irá complementar nossa Campanha do Agasalho aquecendo o 



 

 
 

inverno de quem mais precisa”, destacou. 
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Caraguatatuba participa dos Jogos Regionais 2022 com 250 atletas 

em 26 modalidades 

 

O Governo do Estado de São Paulo realiza, entre os meses de julho e setembro, a 

edição de 2022 dos Jogos Regionais. A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes, será representada com cerca de 250 atletas em 26 

modalidades. 

Como novidade para o ano, o Governo do Estado de São Paulo optou não realizar 

os jogos em uma cidade sede, com os confrontos sendo divididos pelas cidades da 

2ª Região Esportiva, na qual Caraguatatuba é enquadrada. 

As modalidades individuais serão disputadas em cidades especificas que ainda 

serão anunciadas, enquanto nas coletivas, com chaveamento por grupos, os jogos 



 

 
 

serão disputados com turno e returno nas cidades inscritas nas modalidades. Ao 

todo, 28 municípios estão inscritos para os jogos da 2ª Região Esportiva. 

Os 250 atletas serão divididos entre as 26 modalidade de Atletismo (Feminino e 

masculino), Basquete (Masculino), Bocha (Masculino), Futebol (Sub-20 masculino), 

Futsal (Feminino), Ginástica Rítmica (Feminino), Handebol (Masculino e feminino), 

Judô (Masculino e feminino), Karatê (Feminino e masculino), Malha (Masculino), 

Natação (Feminino, masculino e equipe mista), Tênis (Masculino e feminino), Tênis 

de Mesa (Masculino e feminino), Vôlei de Praia (Masculino e feminino), Voleibol 

(masculino e feminino) e Xadrez (masculino). 

A estreia de Caraguatatuba nos Jogos Regionais 2022 será já na próxima semana, 

nos dias 9 e 10 de julho (sábado e domingo), na cidade de Ferraz de Vasconcelos, 

nas disputas do Xadrez masculino. Seis atletas representam Caraguatatuba na 

modalidade. 

“Caraguatatuba tem tradições de glórias e conquistas nos Jogos Regionais. Acredito 

que este ano não será diferente e nos destacaremos nas modalidades que iremos 

disputar. Desejo sorte e boas competições aos nossos 250 atletas”, diz Edvaldo 

Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 
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Prefeitura de Caraguatatuba convoca mais bolsistas do PEAD para 

atuar na limpeza pública 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba chamou os bolsistas do Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego (PEAD) classificados em 549º, 550º, 551º e 552º colocados 

para entregar a documentação nas próximas segunda, terça e quarta-feira-feira (4, 

5 e 6/7), das 9h às 11h30 e das 13h às 16h30, no Departamento de Recursos 

Humanos da Secretaria de Administração, no Centro. 

No PEAD, os contratados, de ambos os sexos, executam atividades de roçada 

(manual e mecânica) e limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias 

públicas, bem como a varrição de praias e manutenção de obras, supervisionadas 

pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 



 

 
 

Desde março de 2020, a Prefeitura de Caraguatatuba convocou 1.775 bolsistas do 

PEAD, dos quais 552 eram beneficiários de serviços leves e 1.228 de pesados. A 

convocação está disponível na Edição 826 do  Diário Oficial Eletrônico do Município 

desta sexta-feira (1º/7). 

No momento da contratação é necessário apresentar CPF (original e cópia); 

comprovante de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de 

residência (original e cópia); título de eleitor (original e cópia); comprovante de 

votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; certificado de reservista 

– se for do sexo masculino (original e cópia); documento onde conste o número do 

PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – CTPS (original); cópia da 

carteira de trabalho (página com o número e série e página com os dados 

pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão de 

casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de 

nascimento dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de 

antecedentes criminais. As divergências de documentos e informações prestadas 

no momento da inscrição em fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação 

do candidato. 

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 

é das 9h às 11h30 e das 13h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/07/Edital_826.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
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‘Bairro a Bairro’ chega ao Perequê-Mirim entre os dias 4 e 8 de julho 

 

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

(Sesep), encerra nesta sexta-feira (1º) mais uma semana de ações do ‘Bairro a 

Bairro’. Com trabalhos realizados nos bairros do Barranco Alto e Travessão, as 

equipes da Sesep recolheram 135 toneladas de resíduos das ruas. 

Agora, para a próxima semana, o programa Bairro a Bairro estará no Perequê-Mirim 

entre os dias 4 e 8 de julho. 

O ‘Bairro a Bairro’ é uma força-tarefa de 120 trabalhadores que, de segunda a 

sexta-feira, a partir das 6h, percorrem diariamente os bairros da cidade, dando 

mais agilidade e eficiência à manutenção das vias públicas. 



 

 
 

A Sesep prevê que o mutirão finalize em menos de dois meses, até que todas as 

ruas da região sul sejam atendidas. Na sequência, o programa entra na região 

norte da cidade. 

No mutirão, a Sesep executa serviços de roçada, varrição, capina, pintura de guias 

e bota-fora, com apoio de duas retroescavadeiras, uma varredeira mecânica, duas 

capinadeira ‘bob bod’ e quatro caminhões para recolha dos materiais em um curto 

período de tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia campanha ‘Julho Amarelo’ para 

alertar sobre hepatites virais 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia nesta sexta-feira (1º/07) a campanha ‘Julho 

Amarelo’ para reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites 

virais. Por meio da Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) 

da Secretaria Municipal de Saúde, diversas ações serão realizadas durante o mês 

para divulgar os serviços do município. 

A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso 

de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças 

autoimunes, metabólicas ou genéticas. Nem sempre a doença apresenta sintomas, 

mas quando aparecem, se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, 



 

 
 

tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e 

fezes claras. 

No caso específico das hepatites virais, que são o foco da campanha ‘Julho 

Amarelo’, são inflamações causadas por vírus classificados pelas letras A, B, C, D e 

E. 

– Hepatite A: tem o maior número de casos, está diretamente relacionada às 

condições de saneamento básico e de higiene. É uma infecção leve e se cura 

sozinha. Existe vacina. 

– Hepatite B: é o segundo tipo com maior incidência; atinge maior proporção de 

transmissão por via sexual e contato sanguíneo. A melhor forma de prevenção para 

hepatite B é a vacina, associada ao uso do preservativo. 

– Hepatite C: tem como principal forma de transmissão o contato com sangue. É 

considerada a maior epidemia da humanidade hoje, cinco vezes superior à 

AIDS/HIV. A hepatite C é a principal causa de transplantes de fígado. A doença 

pode causar cirrose, câncer de fígado e morte. Não tem vacina. 

– Hepatite D: causada pelo vírus da hepatite D (VHD) ocorre apenas em pacientes 

infectados pelo vírus da hepatite B. A vacinação contra hepatite B também protege 

de uma infecção com hepatite D. 

– Hepatite E: causada pelo vírus da hepatite E (VHE) e transmitida por via digestiva 

(transmissão fecal-oral), provocando grandes epidemias em certas regiões. A 

hepatite E não se torna crônica, porém, mulheres grávidas que forem infectadas 

podem apresentar formas mais graves da doença. 

Para alertar a população sobre a prevenção e os cuidados, a UAMI realizará 

palestras, distribuição de insumos (preservativos e panfletos) e testagem rápida de 

Hepatites Virais na Unidade e no Centro da cidade. 

O enfermeiro e coordenador da UAMI, Renato Portes, reforça que a equipe está 

preparada para receber toda população que procurar o serviço. “Também enfatizo 

o trabalho da Atenção Básica, nas Unidades de Saúde (UBSs), que realiza um 

excelente trabalho de prevenção com os pacientes”, destacou. 

Confira a programação: 

Dia 1º/07 às 19h – Fundacc: Abertura oficial para alunos e profissionais da saúde 

sobre hepatites virais 

Dias 20 e 21/07 das 8h às 17h – Fundacc: Capacitação teórica sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

De 25 a 29/07 em horários fracionados – UAMI: Capacitação prática sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 



 

 
 

Dia 28/07 das 13h às 17h – AME: Teste Rápido de HIV/Hepatite B e C/ Sífilis para 

identificar e tratar casos positivos 

Dia 29/07 das 9h às 11h – UAMI: Reencontro com pacientes que concluíram o 

tratamento e tiveram alta 

Dia 30/07 das 9h às 17h – Praça do Museu: Dia D ‘Julho Amarelo’ com Teste 

Rápido para toda população 

UAMI 

A unidade está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 750 – Sumaré. O 

horário de funcionamento é das 7h às 17h. A realização de testes de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs) é feita das 9h às 15h, de segunda a quinta-feira. 
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Alunos de Caraguatatuba visitam Estação de Tratamento de Água da 

Sabesp 

 

Durante o mês de junho, os alunos do 6º ano da EMEF Profº. Euclydes Ferreira, no 

Perequê-Mirim, conheceram as instalações da Estação de Tratamento de Água 

(ETA) da Sabesp, localizada no Porto Novo. A visita faz parte do projeto piloto 

‘Educa Sabesp’, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação de 

Caraguatatuba, através do Setor de Projetos. 

Na visita, os alunos aprenderam um pouco mais sobre o ciclo da água e a 

importância da preservação e cuidado com os recursos naturais. Em uma 

apresentação dinâmica e de construção coletiva de ideias, os alunos fizeram 

perguntas e deram sugestões sobre como cuidar da natureza. 



 

 
 

A educadora e gestora de comunicação da Sabesp, Gloriete Macedo, juntamente 

com o biólogo Osvaldo Soares, explicaram sobre todos os processos de tratamento 

da água, da captação até chegar nas residências e compartilharam suas 

experiências profissionais. 

A professora Ana Paula Veloso, que acompanhou a turma durante a visita, contou 

que os alunos ficaram interessados na área operacional da estação e que alguns 

ficaram tão entusiasmados que levaram para a sala de aula, de forma espontânea, 

esquemas das etapas de tratamento de água que aprenderam durante a visita. 

“Mais do que a aplicação prática dos assuntos estudados em sala de aula, 

atividades externas como essa são uma ótima oportunidade para os alunos 

vivenciarem formas de atuação profissional na comunidade em que vivem, 

despertando o interesse para o mercado de trabalho relacionado às questões 

ambientais”, disse. 

O superintendente do Litoral Norte da Sabesp, Rui Cesar Rodrigues Bueno, 

destacou que esse projeto foi desenvolvido com a ideia de que as crianças 

consigam compreender que o trabalho da companhia é muito mais do que captar, 

tratar e distribuir. 

“Queremos levar uma mensagem de preservação e cuidado com a vida, flora e 

fauna. Esse trabalho me orgulha muito. Através da parceria com a Prefeitura de 

Caraguatatuba, conseguimos realizar um sonho e a partir desse passo, queremos 

aprimorar cada vez mais e levar a proposta para outros municípios. É um projeto 

que é muito bom para o ‘agora’, mas principalmente, é muito bom para o futuro”, 

concluiu. 

O projeto é voltado para os alunos dos 6º anos das unidades Prof.ª Maria Aparecida 

Ujio; Profº. Euclydes Ferreira; Profª Edna Maria Nogueira Ferraz e EMEFBS Ricardo 

Luques Sammarco Serra, que foram selecionadas para receber as atividades piloto 

neste primeiro ano, acompanhando as habilidades do currículo escolar. 

O projeto foi elaborado em etapas, sendo que a primeira delas incluiu a 

capacitação ministrada por profissionais da Sabesp aos docentes durante o mês de 

abril. Na segunda etapa, os professores elaboraram e apresentaram seus Planos 

de Aula com tema ‘Água e Saneamento’. As visitas à ETA Porto Novo são realizadas 

logo após o desenvolvimento do tema com os alunos em sala de aula, como uma 

forma de encerramento. 

Até o final do segundo semestre, todas as salas envolvidas no projeto serão 

contempladas com a visita e farão uma exposição dos resultados e aspectos 

observados durante a trilha de aprendizagem. 
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Concurso de 2018 da Prefeitura de Caraguatatuba entra na 92ª 

convocação de aprovados 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba chamou mais 27 aprovados no Concurso Público 

01/2018 para se apresentarem na próxima terça, quarta e segunda-feira (4, 5 e 

6/7), das 9h às 16h30, no Departamento de RH da Secretaria da Administração 

(Secad), no Centro. 

A 92ª convocação saiu na Edição 826 do Diário Oficial Eletrônico do Município de 

sexta-feira (1º/7). Foram convocados 10 agentes administrativos (247º ao 256º 

colocado), seis vigias (25º ao 30º colocado), duas inspetoras de alunos (100ª e 

101ª colocadas) uma professora de ensino fundamental (PEB I – Ensino 

Fundamental/133ª colocada), um professor de Ciências (PEB II – Ciências/17º 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/07/Edital_826.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

colocado), uma professora de Inglês (PEB II – Inglês/45ª colocada), três artífices I 

(do 30º ao 32º colocado), um motorista II (38º Colocado) e dois auxiliares de 

serviços gerais (30º e 31º colocados). 

Para exercer a função na Prefeitura de Caraguatatuba é necessário apresentar a 

documentação exigida no “Capítulo XIV – Da Convocação” do edital de abertura, 

publicado na Edição nº 50 do Diário Oficial Eletrônico do Município de 14 de 

setembro de 2018. 

O Instituto Zambini aplicou as provas do Concurso Público 01/2018 da Prefeitura 

de Caraguatatuba para as funções de nível superior e técnico no dia 25 de 

novembro de 2018, e para os cargos de nível médio e fundamental no dia 2 de 

dezembro de 2018.  Os salários variam de R$ 1.016,76 a R$ 4.284,55. Os 

aprovados são convocados conforme a necessidade da Administração Pública. 

Ao todo, 1.457 aprovados no Concurso Público 01/2018 foram chamados desde 

fevereiro de 2019.  O certame teve sua validade prorrogada, conforme o 

comunicado publicado na Edição 825 do Diário Oficial Eletrônico do Município da 

última quinta-feira (30/06), com os seguintes prazos: até 24 de agosto de 2023 

para os cargos sem prova prática e até 28 de setembro de 2023 para as funções 

que exigiam aplicação de provas práticas. 

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 pelos telefones (12) 3886-3700/3701. O horário de 

atendimento ao público é das 9h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_825.pdf
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Teatro Mario Covas recebe ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba’ a 

partir da próxima quinta-feira 

 

O Instituto Cultural Promodança em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio 

da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, apresenta, de 7 

a 17 de julho, o Festival Dançar a Vida Caraguatatuba, no TMC – Teatro Mario 

Covas. 

As apresentações ocorrem de segunda a sexta-feira, a partir das 18h, e aos fins de 

semana, a partir das 16h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com 

uma hora de antecedência na bilheteria do teatro, com exceção do último dia de 

apresentação, que se iniciará às 15h e terá entrada paga. 



 

 
 

Participam do festival cerca de 500 bailarinos de academias e grupos de diversas 

cidades e Estados, como São Paulo (SP), Suzano (SP), Ribeirão Preto (SP), Barra 

Bonita (SP), Mogi das Cruzes (SP), São José do Rio Preto (SP), Barretos (SP), 

Arapongas (PR), Londrina (PR), Uberaba (MG), além da anfitriã Caraguatatuba, com 

obras que foram selecionadas nos festivais de Danças de Suzano e Operah Danse; 

Festival de Danças de Barra Bonita; Caraguá em Danças; Festdam – Festival de 

danças de Mongaguá; Barretos em Danças; Festival de Danças de Arapongas; 

Prudente em Danças e Seletiva Dançar a Vida Caraguatatuba (Fábrica de Cultura). 

Além das premiações de primeiro, segundo e terceiro lugares para cada 

modalidade e categoria, o Festival Dançar a Vida Caraguatatuba ofertará prêmios 

especiais, como: Prêmio Dançar a Vida Área Clássica; Prêmio Dançar a Vida Área 

não Clássica; Prêmio Academia Dançar a Vida Caraguatatuba 2022; Prêmio 

Coreógrafo, 1º, 2º e 3º lugar; Troféu Prêmio Criação; Prêmio Dançar a Vida 

Caraguatatuba 2022; Prêmio Jair Moraes, concedido ao melhor trabalho pela 

Comissão Julgadora; e o Gala Jorge Peña de Dança 2022, concedido as maiores 

médias entre os trabalhos que se consagrarem em primeiro lugar. Também serão 

concedidas Bolsas de Estudos, Vivências Artísticas e Contratos pela Comissão 

Julgadora do Festival. 

Durante o evento também serão oferecidos workshops, com participação aberta 

àqueles que não estiverem concorrendo no Festival. Em paralelo, ocorrerão 

apresentações no Palco Fundacc, que estará localizado na área externa do teatro, 

onde estarão reunidas as demais obras oriundas de seletivas anteriores ou 

diretamente inscritas para o local, cuja programação é diversificada e tem como 

objetivo oferecer ao público apresentações de qualidade em espaço aberto. 

Mais informações sobre vagas e participação podem ser adquiridas pelo e-mail: 

promodancaacademias@gmail.com ou pelo número: (11) 97391-7196. 

Confira a programação completa: 

PALCO PRINCIPAL (Palco Mario Covas) 

Dia 7 de julho (quinta-feira) – a partir das 18h  

Eliminatórias variações Junior A e B 

Grand Pas de deux 

Eliminatórias Solos: clássicos, livres – para as categorias com mais de cinco 

concorrentes 

Dia 8 de julho (sexta-feira) – a partir das 18h  

Eliminatórias variações Junior C, Sênior A e B 

Grand Pas de deux acadêmico 

Eliminatórias Pas de deux: todas as categorias com mais de 04 concorrentes 



 

 
 

Eliminatórias Solos: contemporâneo e neoclássico: para categorias com mais de 

cinco concorrentes 

Dia 9 de julho (sábado) – a partir das 16h  

Conjunto clássico Infantil A 

Conjunto Clássico Infantil B 

Conjunto Clássico de repertório Junior I 

Conjunto Clássico de repertório Junior II 

Conjunto Clássico de repertório Amador I 

Final das variações A e B 

Dia 10 de julho (domingo) – a partir das 16h 

Conjunto Clássico Junior I 

Conjunto Clássico Junior II 

Conjunto clássico de Repertório Amador II 

Finais das variações: Junior C, Sênior A e B e Avançado 

Dia 11 de julho (segunda-feira) – a partir das 18h 

Solos, Duos e Trios Clássicos (a partir do Junior A e Juvenil) 

Pas de deux – Final 

Duos e Trios Repertórios 

Solos, Duos e trios caráter de repertório 

Conjunto clássico Amador I 

Conjunto clássico Amador II  

Dia 12 de julho (terça-feira) – a partir das 18h 

Conjunto neoclássico: todas as categorias 

Solos, Duos e Trios neoclássicos 

Conjunto clássico lírico Junior I 

Dia 13 de julho (quarta-feira) – a partir das 18h 

Solos. Duos e trios (a partir do Junior A e Junior) Livres 

Solos, duos e trios: dança do ventre 

Conjunto livre musical 

Conjunto dança do ventre 

Conjunto danças folclóricas 



 

 
 

Conjunto danças caráter de repertório 

Conjunto clássico Lírico Amador I 

Dia 14 de julho (quinta-feira) – a partir das 18h 

Solos, Duos e Trios contemporâneo, todas as categorias 

Conjuntos Contemporâneo – todas as categorias 

Conjunto clássico lírico amador II 

Dia 15 de julho (sexta-feira) – a partir das 18h 

Solos, Duos e Trios Jazz, todas as categorias 

Conjuntos Jazz todas as categorias 

Solos, Duos e Trios em danças urbanas: todas as categorias 

Conjuntos Danças Urbanas: todas as categorias 

Dia 16 de julho (sábado) – a partir das 16h 

Conjunto Estilo Livre Infantil I 

Conjunto clássico lírico infantil I 

Conjunto Estilo Livre Infantil II 

Conjunto clássico lírico Infantil II 

Conjunto Estilo Livre Junior I 

Conjunto Estilo Livre Junior II 

Conjunto Estilo Livre Amador I 

Conjunto Estilo Livre Amador II 

Dia 17 de julho (domingo) – a partir das 15h 

Gala Jorge Penã de Dança: reapresentação das obras que obtiveram a maior 

pontuação dentro de sua modalidade, onde serão concedidos os prêmios 

especiais; 

PALCO INTERMEDIÁRIO (Palco Fundacc) 

Dias 7 e 8 de julho – quinta e sexta – a partir das 15h 

Dia 9 e 10 de julho – sábado e domingo – a partir das 14h 

Dia 14 e 15 de julho – quinta e sexta – a partir das 15h 

Dia 16 de julho – sábado – a partir das 14h 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá, Caraguatatuba (Teatro Mario Covas) 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Caraguatatuba celebra 23ª edição do Festival do Camarão em julho 

 

Após dois anos, o tão aguardado Festival do Camarão está de volta. Atrações 

culturais, música, artesanato e deliciosos pratos aguardam o público na 23ª edição 

da festa, que será realizada de 15 a 24 de julho, na Praça da Cultura, no Centro de 

Caraguatatuba. 

Nesta edição, o Festival contará com 22 barracas, sendo 20 de 

alimentos/refeições preparados à base de camarão e mandioca e duas barracas 

de doces caseiros e tradicionais da região, com preços que variam entre R$ 7 a R$ 

60. 

Além das barracas de quitutes, haverá, ainda, a área das Tendas de Artesanato, 

Artes Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas por artistas e artesãos 



 

 
 

regionais, e o espaço da Casinha e do Rancho Caiçara que, este ano, trarão 

grandes novidades. Manifestações culturais, registros audiovisuais do cotidiano da 

vida caiçara, dentre outras atividades farão parte desta festa, que é considerada 

um dos eventos mais importantes do calendário municipal, atraindo munícipes e 

turistas de todas as regiões. 

Para a presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, é uma enorme alegria poder, mais uma vez, 

realizar a festa junto à comunidade pesqueira do Camaroeiro. “Desejo que esta 

edição do Festival seja de renovação, vida e alegria, pois não poderíamos estar 

mais felizes e gratos, por estarmos trabalhando em prol desta comemoração”, 

disse. 

Ainda durante o Festival, no último domingo de festa, dia 24, será realizada a 

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 10h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiação para todos 

os participantes. 

As inscrições para a corrida são gratuitas e podem ser realizadas até 30 minutos 

antes do início da largada. Para se inscrever é necessário apenas um documento 

com foto. Quem não tiver canoa pode participar das baterias com as embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

O Festival tem como objetivo valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio 

cultural e imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o 

patrimônio cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São 

Paulo. Tem, ainda, o propósito de ser fonte de geração de renda para a 

Comunidade Pesqueira, com exclusividade aos pescadores de camarão da Praia do 

Camaroeiro após o período de defeso. 

O Festival do Camarão é uma realização da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, 

por meio da Fundacc, em parceria com a Comunidade Pesqueira da Praia do 

Camaroeiro. Mais informações sobre as atrações musicais e atividades serão 

disponibilizadas em breve. 
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Paróquia Santa Terezinha, na Martim de Sá, realiza 22º Arraiá de 1º a 

31 de julho 

 

A comunidade da Paróquia Santa Terezinha, localizada no bairro Martim de Sá, 

realiza entre o dia 1º a 31 de julho o seu 22º Arraiá. Comidas típicas, show de 

prêmios e festa social são as principais atrações. 

Os participantes do show de prêmios concorrem a um carro modelo Brasília, TV 

Led, vale construção e vale supermercado de R$ 1 mil, mesa de madeira, 

premiação de até R$ 2 mil e muito mais. 

O evento será realizado de sexta-feira a domingo, até o final do mês, sempre a 

partir das 19h. 

A Paróquia Santa Terezinha está localizada na Praça Padre José Porfírio de Deus 

Filho,10, Martim de Sá. Mais informações pelo telefone (12)3881.1882. 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Novo balanço registra aumento na emissão de alvarás para a 

construção civil em Caraguatatuba 

 

A Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Caraguatatuba apresentou, nesta 

sexta-feira (1º), números relacionados aos alvarás de construção civil emitidos 

entre abril e junho deste ano. De acordo com o levantamento, a quantidade de 

projetos aprovados na cidade registrou crescimento, em comparação ao mesmo 

período de 2021. 

No ano passado, o segundo trimestre teve 297 pedidos atendidos. Agora, este 

número subiu para 322, um resultado que se consolida como o melhor dos últimos 

sete anos. Além disso, o saldo releva 119% de aumento, se comparado com os 

mesmos três meses de 2020, que somou 147 autorizações. 



 

 
 

Para o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, o balanço demonstra um 

crescimento consolidado do setor. “À primeira vista, o resultado pode parecer 

estável ou ser considerado pequeno, mas se levarmos em conta a esperada 

recuperação econômica, o indicador aponta forte retomada das obras e 

aquecimento da construção civil no município”, destacou. 

Os resultados positivos podem ser relacionados às adequações feitas pela 

Prefeitura na forma de analisar a documentação de projetos, visando reduzir o 

tempo de emissão de alvarás e possibilitar a construção de novas moradias e 

grandes empreendimentos na cidade, além da geração de emprego e renda. 

Segundo a secretaria, a construção de uma casa unifamiliar gera aproximadamente 

20 empregos diretos e indiretos, enquanto uma grande obra pode ter mais de 300 

pessoas empregadas ou beneficiadas. 

Ao todo, o município já contabiliza 638 alvarás de construção emitidos em 2022. O 

volume do primeiro semestre foi 21,7% superior à soma dos seis primeiros meses 

de 2021, quando foram dadas 524 licenças. 

Os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e ‘habite-se’, devem 

entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal, localizado na Rua 

Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 16h30. 

Plantão de Dúvidas 

A Secretaria de Urbanismo também disponibiliza um ‘Plantão de Dúvidas’ para 

tratar sobre documentação e demais temas relacionados ao desdobro e retificação 

de terrenos. O atendimento pode ser agendado pelo telefone (12) 3886-6060 ou e-

mail urbanismo@caraguatatuba.sp.gov.br. A unidade está localizada na Avenida 

Brasil, 749, no Sumaré. 
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Prefeitura de Caraguatatuba notifica EDP por falhas na instalação de 

postes 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo (Seurb), 

notificou na última quarta-feira (30) a empresa EDP, distribuidora de energia 

elétrica do município, por problemas na colocação de postes em calçadas da 

Avenida Maria Carlota, no bairro Massaguaçu. 

Na ocasião, agentes do departamento de Fiscalização de Posturas identificaram 

que o posteamento realizado pelos funcionários da concessionária estava sendo 

feito fora da faixa de serviço do passeio público. A irregularidade foi localizada em 

diversos pontos do logradouro. 



 

 
 

Segundo a secretaria, caso não resolva a situação, a multa para o problema 

apontado é de R$ 2.979,70 e demais penalidades cabíveis civis e penais, segundo 

os artigos 178, 250 e 254 da Lei Municipal nº 1.144/80 (Código de Posturas). 

A Prefeitura lembra que a população pode denunciar irregularidades por meio da 

Central de Relacionamento 156 (telefone, site ou aplicativo), inclusive de forma 

anônima. 
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Obras de revitalização da ciclovia na Rodovia SP-55 seguem em ritmo 

acelerado e chegam ao Poiares 

 

As obras de revitalização da ciclovia na Rodovia Rio-Santos (SP-55) estão em ritmo 

acelerado e a parte de repavimentação já chegou ao Poiares. Todo o trecho, do 

trevo de entrada de Caraguatatuba até a divisa com São Sebastião será 

revitalizado. 

A obra é executada pela equipe da empresa Solovia Engenharia e Construções que 

faz a manutenção, recapeamento e nivelamento da via para que o trecho possa ser 

pavimentado. 

O investimento total da Prefeitura de Caraguatatuba é em torno de R$ 10,5 

milhões e o trabalho também inclui o serviço de drenagem, sinalizações, pinturas e 



 

 
 

todo o processo de revitalização, que diz respeito à modernização e arborização 

dos 12 km de extensão de ciclovia. 

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Leandro Borella, a revitalização irá 

trazer melhorias na infraestrutura do município e na qualidade de vida para os 

munícipes que utilizam as ciclovias diariamente. “A reforma e revitalização trarão 

benefícios na qualidade de vida e, principalmente, na segurança da população, 

tendo em vista o grande fluxo de ciclistas que circulam em Caraguatatuba.” 

A previsão é que a ciclovia seja revitalizada e entregue no primeiro semestre de 

2023. 
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Secretaria de Meio Ambiente recebe associação sebastianense em 

visita ao Ecoponto Golfinhos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca (SMAAP) recebeu, nesta sexta-feira (1º/7), representantes da 

Associação Cigarras Viva, do bairro da Praia das Cigarras, em São Sebastião, para 

uma visita ao Ecoponto Golfinhos. 

O encontro se deu após o interesse da associação sebastianense nos projetos de 

gerenciamento de resíduos sólidos de Caraguatatuba. Por isso, a visita buscou 

sanar as dúvidas em relação ao funcionamento dos Ecopontos e dos serviços de 

Coleta Seletiva, bem como trocar ideias e experiências. 



 

 
 

A equipe contou que o Ecoponto é uma área pública licenciada para transbordo e 

triagem, destinada ao recebimento de pequenas quantidades de resíduos 

volumosos, resíduos da construção civil, podas e materiais recicláveis, entregues 

voluntariamente por munícipes. 

Sobre a participação da população na entrega voluntária dos materiais, a 

representante do setor de educação socioambiental da Secretaria de Meio 

Ambiente, Tatiane Santos, explicou que isso só é possível devido à colaboração de 

todas as secretarias da Prefeitura. 

“Sempre promovemos campanhas que falam sobre a Coleta Seletiva, sobre os 

Ecopontos e a conscientização ambiental que cada um precisa ter sobre a 

separação dos resíduos. Utilizamos os meios de comunicação e contamos com a 

colaboração de cada secretaria para que as informações sejam propagadas e 

atinjam o máximo de pessoas possíveis. A aceitação dos munícipes vem crescendo 

gradativamente e esse é um esforço coletivo”, disse. 

A visita também abordou sobre a diminuição dos gastos com a implantação dos 

Ecopontos, assim como a economia gerada aos cofres públicos, a geração de renda 

à população e empregabilidade. 

Estiveram presentes na visita o presidente da Associação Cigarras Viva, Rodrigo 

Polacow; o Gestor dos Ecopontos, Paulo de Castro Filho; o diretor da fiscalização da 

Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Reinaldo Gomes, e a 

representante do setor de educação socioambiental Secretaria, Daniele Cestaro. 
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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 notifica EDP por falhas na instalação de 

postes 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo (Seurb), 

notificou na última quarta-feira (30) a empresa EDP, distribuidora de energia 

elétrica do município, por problemas na colocação de postes em calçadas da 

Avenida Maria Carlota, no bairro Massaguaçu. 

Na ocasião, agentes do departamento de Fiscalização de Posturas identificaram 

que o posteamento realizado pelos funcionários da concessionária estava sendo 

feito fora da faixa de serviço do passeio público. A irregularidade foi localizada em 

diversos pontos do logradouro. 

Segundo a secretaria, caso não resolva a situação, a multa para o problema 

apontado é de R$ 2.979,70 e demais penalidades cabíveis civis e penais, segundo 

os artigos 178, 250 e 254 da Lei Municipal nº 1.144/80 (Código de Posturas). 

A Prefeitura lembra que a população pode denunciar irregularidades por meio da 

Central de Relacionamento 156 (telefone, site ou aplicativo), inclusive de forma 

anônima. 
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Obras de revitalização da ciclovia na Rodovia SP-55 seguem em ritmo 

acelerado e chegam ao Poiares 

 

As obras de revitalização da ciclovia na Rodovia Rio-Santos (SP-55) estão em ritmo 

acelerado e a parte de repavimentação já chegou ao Poiares. Todo o trecho, do 

trevo de entrada de Caraguatatuba até a divisa com São Sebastião será 

revitalizado. 

A obra é executada pela equipe da empresa Solovia Engenharia e Construções que 

faz a manutenção, recapeamento e nivelamento da via para que o trecho possa ser 

pavimentado. 

O investimento total da Prefeitura de Caraguatatuba é em torno de R$ 10,5 

milhões e o trabalho também inclui o serviço de drenagem, sinalizações, pinturas e 

todo o processo de revitalização, que diz respeito à modernização e arborização 

dos 12 km de extensão de ciclovia. 

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Leandro Borella, a revitalização irá 

trazer melhorias na infraestrutura do município e na qualidade de vida para os 

munícipes que utilizam as ciclovias diariamente. “A reforma e revitalização trarão 

benefícios na qualidade de vida e, principalmente, na segurança da população, 

tendo em vista o grande fluxo de ciclistas que circulam em Caraguatatuba.” 

A previsão é que a ciclovia seja revitalizada e entregue no primeiro semestre de 

2023. 
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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) 

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 

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/


 

 
 

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 

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 

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/


 

 
 

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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Entregador de lanches é preso com drogas, em Caraguatatuba 

Acusado confessou que usava da profissão de motoboy de entrega de lanches para 

vender drogas no bairro. 

 

Uma equipe da Polícia Militar suspeitou da atitude de um motoboy na noite desta 

quinta-feira (30/06), no bairro Jardim Tarumã, em Caraguatatuba. O homem estava 

numa moto com uma caixa de entrega de lancha quando foi abordado pelos 

policiais num local conhecido pela venda de drogas. O homem trabalha de entregar 

de lanche na região Sul e fazia o ilícito vendendo drogas para quem pedia via 

delivery. 

Ainda de acordo com a polícia, foi realizada a abordagem e localizada 01 balança 

de precisão, 5 tiras de maconha, e a quantia de R$600,00. O acusado confessou a 

prática de tráfico de entorpecentes dizendo que era para complementar renda em 

sua casa. Assumiu ainda, haver mais drogas em sua residência. 

Na casa foi localizado 01 tijolo de maconha e mais 17 tiras de maconha, sendo que 

o total de drogas apreendidas foi 1,031g. O entregador de lanche foi preso e levado 

para a delegacia onde ficou  à disposição da justiça. 
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Teatro Mario Covas recebe ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba’ a 

partir da próxima quinta-feira 

 

O Instituto Cultural Promodança em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio 

da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, apresenta, de 

07 a 17 de julho, o Festival Dançar a Vida Caraguatatuba, no TMC – Teatro Mario 

Covas. 

As apresentações ocorrem de segunda a sexta-feira, a partir das 18h, e aos fins de 

semana, a partir das 16h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com 

uma hora de antecedência na bilheteria do teatro, com exceção do último dia de 

apresentação, que se iniciará às 15h e terá entrada paga. 

Participam do festival cerca de 500 bailarinos de academias e grupos de diversas 

cidades e Estados, como: São Paulo (SP), Suzano (SP), Ribeirão Preto (SP), Barra 

Bonita (SP), Mogi das Cruzes (SP), São José do Rio Preto (SP), Barretos (SP), 

Arapongas (PR), Londrina (PR), Uberaba (MG), além da anfitriã Caraguatatuba, com 

obras que foram selecionadas nos festivais de Danças de Suzano e Operah Danse; 

Festival de Danças de Barra Bonita; Caraguá em Danças; Festdam – Festival de 

danças de Mongaguá; Barretos em Danças; Festival de Danças de Arapongas; 

Prudente em Danças e Seletiva Dançar a Vida Caraguatatuba (Fábrica de Cultura). 

Além das premiações de primeiro, segundo e terceiro lugar para cada modalidade e 

categoria, o Festival Dançar a Vida Caraguatatuba ofertará prêmios especiais, 

como: Prêmio Dançar a Vida Área Clássica; Prêmio Dançar a Vida Área não 

Clássica; Prêmio Academia Dançar a Vida Caraguatatuba 2022; Prêmio Coreógrafo, 

1º, 2º e 3º lugar; Troféu Prêmio Criação; Prêmio Dançar a Vida Caraguatatuba 



 

 
 

2022; Prêmio Jair Moraes, concedido ao melhor trabalho pela Comissão Julgadora; 

e o Gala Jorge Peña de Dança 2022, concedido as maiores médias entre os 

trabalhos que se consagrarem em primeiro lugar. Também serão concedidas 

Bolsas de Estudos, Vivências Artísticas e Contratos pela Comissão Julgadora do 

Festival. 

Durante o evento também serão oferecidos Workshops, com participação aberta 

àqueles que não estiverem concorrendo no Festival. Em paralelo, ocorrerão 

apresentações no Palco Fundacc, que estará localizado na área externa do teatro, 

onde estarão reunidas as demais obras oriundas de seletivas anteriores ou 

diretamente inscritas para o local, cuja programação é diversificada e tem como 

objetivo oferecer ao público apresentações de qualidade em espaço aberto. Mais 

informações sobre vagas e participação podem ser adquiridas pelo e-

mail: promodancaacademias@gmail.com ou pelo número: (11) 97391-7196. 

Confira a programação completa: 

PALCO PRINCIPAL (Palco Mario Covas) 

Dia 7 de julho (quinta-feira) – a partir das 18h 

Eliminatórias variações Junior A e B 

Grand Pas de deux 

Eliminatórias Solos: clássicos, livres – para as categorias com mais de cinco 

concorrentes 

Dia 8 de julho (sexta-feira) – a partir das 18h 

Eliminatórias variações Junior C, Sênior A e B 

Grand Pas de deux acadêmico 

Eliminatórias Pas de deux: todas as categorias com mais de 04 concorrentes 

Eliminatórias Solos: contemporâneo e neoclássico: para categorias com mais de 

cinco concorrentes 

Dia 9 de julho (sábado) – a partir das 16h 

Conjunto clássico Infantil A 

Conjunto Clássico Infantil B 

Conjunto Clássico de repertório Junior I 

Conjunto Clássico de repertório Junior II 

Conjunto Clássico de repertório Amador I 

Final das variações A e B 

Dia 10 de julho (domingo) – a partir das 16h 

mailto:promodancaacademias@gmail.com


 

 
 

Conjunto Clássico Junior I 

Conjunto Clássico Junior II 

Conjunto clássico de Repertório Amador II 

Finais das variações: Junior C, Sênior A e B e Avançado 

Dia 11 de julho (segunda-feira) – a partir das 18h 

Solos, Duos e Trios Clássicos (a partir do Junior A e Juvenil) 

Pas de deux – Final 

Duos e Trios Repertórios 

Solos, Duos e trios caráter de repertório 

Conjunto clássico Amador I 

Conjunto clássico Amador II 

Dia 12 de julho (terça-feira) – a partir das 18h 

Conjunto neoclássico: todas as categorias 

Solos, Duos e Trios neoclássicos 

Conjunto clássico lírico Junior I 

Dia 13 de julho (quarta-feira) – a partir das 18h 

Solos. Duos e trios (a partir do Junior A e Junior) Livres 

Solos, duos e trios: dança do ventre 

Conjunto livre musical 

Conjunto dança do ventre 

Conjunto danças folclóricas 

Conjunto danças caráter de repertório 

Conjunto clássico Lírico Amador I 

Dia 14 de julho (quinta-feira) – a partir das 18h 

Solos, Duos e Trios contemporâneo, todas as categorias 

Conjuntos Contemporâneo – todas as categorias 

Conjunto clássico lírico amador II 

Dia 15 de julho (sexta-feira) – a partir das 18h 

Solos, Duos e Trios Jazz, todas as categorias 

Conjuntos Jazz todas as categorias 



 

 
 

Solos, Duos e Trios em danças urbanas: todas as categorias 

Conjuntos Danças Urbanas: todas as categorias 

Dia 16 de julho (sábado) – a partir das 16h 

Conjunto Estilo Livre Infantil I 

Conjunto clássico lírico infantil I 

Conjunto Estilo Livre Infantil II 

Conjunto clássico lírico Infantil II 

Conjunto Estilo Livre Junior I 

Conjunto Estilo Livre Junior II 

Conjunto Estilo Livre Amador I 

Conjunto Estilo Livre Amador II 

Dia 17 de julho (domingo) – a partir das 15h 

Gala Jorge Penã de Dança: reapresentação das obras que obtiveram a maior 

pontuação dentro de sua modalidade, onde serão concedidos os prêmios 

especiais; 

PALCO INTERMEDIÁRIO (Palco Fundacc) 

Dias 7 e 8 de julho – quinta e sexta – a partir das 15h 

Dia 9 e 10 de julho – sábado e domingo – a partir das 14h 

Dia 14 e 15 de julho – quinta e sexta – a partir das 15h 

Dia 16 de julho – sábado – a partir das 14h 

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá, Caraguatatuba (Teatro Mario Covas) 

Mais informações: (12) 3881-2623 
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia campanha ‘Julho Amarelo’ para 

alertar sobre hepatites virais 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia nesta sexta-feira (1º/07) a campanha ‘Julho 

Amarelo’ para reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites 

virais. Por meio da Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) 

da Secretaria Municipal de Saúde, diversas ações serão realizadas durante o mês 

para divulgar os serviços do município. 

A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso 

de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças 

autoimunes, metabólicas ou genéticas. Nem sempre a doença apresenta sintomas, 

mas quando aparecem, se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, 

tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e 

fezes claras. 

No caso específico das hepatites virais, que são o foco da campanha ‘Julho 

Amarelo’, são inflamações causadas por vírus classificados pelas letras A, B, C, D e 

E. 

– Hepatite A: tem o maior número de casos, está diretamente relacionada às 

condições de saneamento básico e de higiene. É uma infecção leve e se cura 

sozinha. Existe vacina. 

– Hepatite B: é o segundo tipo com maior incidência; atinge maior proporção de 

transmissão por via sexual e contato sanguíneo. A melhor forma de prevenção para 

hepatite B é a vacina, associada ao uso do preservativo. 

– Hepatite C: tem como principal forma de transmissão o contato com sangue. É 

considerada a maior epidemia da humanidade hoje, cinco vezes superior à 



 

 
 

AIDS/HIV. A hepatite C é a principal causa de transplantes de fígado. A doença 

pode causar cirrose, câncer de fígado e morte. Não tem vacina. 

– Hepatite D: causada pelo vírus da hepatite D (VHD) ocorre apenas em pacientes 

infectados pelo vírus da hepatite B. A vacinação contra hepatite B também protege 

de uma infecção com hepatite D. 

– Hepatite E: causada pelo vírus da hepatite E (VHE) e transmitida por via digestiva 

(transmissão fecal-oral), provocando grandes epidemias em certas regiões. A 

hepatite E não se torna crônica, porém, mulheres grávidas que forem infectadas 

podem apresentar formas mais graves da doença. 

Para alertar a população sobre a prevenção e os cuidados, a UAMI realizará 

palestras, distribuição de insumos (preservativos e panfletos) e testagem rápida de 

Hepatites Virais na Unidade e no Centro da cidade. 

O enfermeiro e coordenador da UAMI, Renato Portes, reforça que a equipe está 

preparada para receber toda população que procurar o serviço. “Também enfatizo 

o trabalho da Atenção Básica, nas Unidades de Saúde (UBSs), que realiza um 

excelente trabalho de prevenção com os pacientes”, destacou. 

Confira a programação: 

Dia 1º/07 às 19h – Fundacc: Abertura oficial para alunos e profissionais da saúde 

sobre hepatites virais 

Dias 20 e 21/07 das 8h às 17h – Fundacc: Capacitação teórica sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

De 25 a 29/07 em horários fracionados – UAMI: Capacitação prática sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

Dia 28/07 das 13h às 17h – AME: Teste Rápido de HIV/Hepatite B e C/ Sífilis para 

identificar e tratar casos positivos 

Dia 29/07 das 9h às 11h – UAMI: Reencontro com pacientes que concluíram o 

tratamento e tiveram alta 

Dia 30/07 das 9h às 17h – Praça do Museu: Dia D ‘Julho Amarelo’ com Teste 

Rápido para toda população 

UAMI 

A unidade está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 750 – Sumaré. O 

horário de funcionamento é das 7h às 17h. A realização de testes de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs) é feita das 9h às 15h, de segunda a quinta-feira. 
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Alunos de Caraguatatuba visitam Estação de Tratamento de Água da 

Sabesp 

 

Durante o mês de junho, os alunos do 6º ano da EMEF Profº. Euclydes Ferreira, no 

Perequê-Mirim, conheceram as instalações da Estação de Tratamento de Água 

(ETA) da Sabesp, localizada no Porto Novo. A visita faz parte do projeto piloto 

‘Educa Sabesp’, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação de 

Caraguatatuba, através do Setor de Projetos. 

Na visita, os alunos aprenderam um pouco mais sobre o ciclo da água e a 

importância da preservação e cuidado com os recursos naturais. Em uma 

apresentação dinâmica e de construção coletiva de ideias, os alunos fizeram 

perguntas e deram sugestões sobre como cuidar da natureza. 

A educadora e gestora de comunicação da Sabesp, Gloriete Macedo, juntamente 

com o biólogo Osvaldo Soares, explicaram sobre todos os processos de tratamento 

da água, da captação até chegar nas residências e compartilharam suas 

experiências profissionais. 

A professora Ana Paula Veloso, que acompanhou a turma durante a visita, contou 

que os alunos ficaram interessados na área operacional da estação e que alguns 

ficaram tão entusiasmados que levaram para a sala de aula, de forma espontânea, 

esquemas das etapas de tratamento de água que aprenderam durante a visita. 

“Mais do que a aplicação prática dos assuntos estudados em sala de aula, 

atividades externas como essa são uma ótima oportunidade para os alunos 

vivenciarem formas de atuação profissional na comunidade em que vivem, 

despertando o interesse para o mercado de trabalho relacionado às questões 

ambientais”, disse. 



 

 
 

O superintendente do Litoral Norte da Sabesp, Rui Cesar Rodrigues Bueno, 

destacou que esse projeto foi desenvolvido com a ideia de que as crianças 

consigam compreender que o trabalho da companhia é muito mais do que captar, 

tratar e distribuir. 

“Queremos levar uma mensagem de preservação e cuidado com a vida, flora e 

fauna. Esse trabalho me orgulha muito. Através da parceria com a Prefeitura de 

Caraguatatuba, conseguimos realizar um sonho e a partir desse passo, queremos 

aprimorar cada vez mais e levar a proposta para outros municípios. É um projeto 

que é muito bom para o ‘agora’, mas principalmente, é muito bom para o futuro”, 

concluiu. 

O projeto é voltado para os alunos dos 6º anos das unidades Prof.ª Maria Aparecida 

Ujio; Profº. Euclydes Ferreira; Profª Edna Maria Nogueira Ferraz e EMEFBS Ricardo 

Luques Sammarco Serra, que foram selecionadas para receber as atividades piloto 

neste primeiro ano, acompanhando as habilidades do currículo escolar. 

O projeto foi elaborado em etapas, sendo que a primeira delas incluiu a 

capacitação ministrada por profissionais da Sabesp aos docentes durante o mês de 

abril. Na segunda etapa, os professores elaboraram e apresentaram seus Planos 

de Aula com tema ‘Água e Saneamento’. As visitas à ETA Porto Novo são realizadas 

logo após o desenvolvimento do tema com os alunos em sala de aula, como uma 

forma de encerramento. 

Até o final do segundo semestre, todas as salas envolvidas no projeto serão 

contempladas com a visita e farão uma exposição dos resultados e aspectos 

observados durante a trilha de aprendizagem. 
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Concurso de 2018 da Prefeitura de Caraguatatuba entra na 92ª 

convocação de aprovados 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba chamou mais 27 aprovados no Concurso Público 

01/2018 para se apresentarem na próxima terça, quarta e segunda-feira (4, 5 e 

6/7), das 9h às 16h30, no Departamento de RH da Secretaria da Administração 

(Secad), no Centro. 

A 92ª convocação saiu na Edição 826 do Diário Oficial Eletrônico do Município de 

sexta-feira (1º/7). Foram convocados 10 agentes administrativos (247º ao 256º 

colocado), seis vigias (25º ao 30º colocado), duas inspetoras de alunos (100ª e 

101ª colocadas) uma professora de ensino fundamental (PEB I – Ensino 

Fundamental/133ª colocada), um professor de Ciências (PEB II – Ciências/17º 

colocado), uma professora de Inglês (PEB II – Inglês/45ª colocada), três artífices I 

(do 30º ao 32º colocado), um motorista II (38º Colocado) e dois auxiliares de 

serviços gerais (30º e 31º colocados). 

Para exercer a função na Prefeitura de Caraguatatuba é necessário apresentar a 

documentação exigida no “Capítulo XIV – Da Convocação” do edital de abertura, 

publicado na Edição nº 50 do Diário Oficial Eletrônico do Município de 14 de 

setembro de 2018. 

O Instituto Zambini aplicou as provas do Concurso Público 01/2018 da Prefeitura 

de Caraguatatuba para as funções de nível superior e técnico no dia 25 de 

novembro de 2018, e para os cargos de nível médio e fundamental no dia 2 de 

dezembro de 2018.  Os salários variam de R$ 1.016,76 a R$ 4.284,55. Os 

aprovados são convocados conforme a necessidade da Administração Pública. 

Ao todo, 1.457 aprovados no Concurso Público 01/2018 foram chamados desde 

fevereiro de 2019.  O certame teve sua validade prorrogada, conforme o 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/07/Edital_826.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf


 

 
 

comunicado publicado na Edição 825 do Diário Oficial Eletrônico do Município da 

última quinta-feira (30/06), com os seguintes prazos: até 24 de agosto de 2023 

para os cargos sem prova prática e até 28 de setembro de 2023 para as funções 

que exigiam aplicação de provas práticas. 

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 pelos telefones (12) 3886-3700/3701. O horário de 

atendimento ao público é das 9h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_825.pdf
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Paróquia Santa Terezinha, na Martim de Sá, realiza 22º Arraiá de 1º a 

31 de julho 

 

A comunidade da Paróquia Santa Terezinha, localizada no bairro Martim de Sá, 

realiza entre o dia 1º a 31 de julho o seu 22º Arraiá. Comidas típicas, show de 

prêmios e festa social são as principais atrações. 

Os participantes do show de prêmios concorrem a um carro modelo Brasília, TV 

Led, vale construção e vale supermercado de R$ 1 mil, mesa de madeira, 

premiação de até R$ 2 mil e muito mais. 

O evento será realizado de sexta-feira a domingo, até o final do mês, sempre a 

partir das 19h. 

A Paróquia Santa Terezinha está localizada na Praça Padre José Porfírio de Deus 

Filho,10, Martim de Sá. Mais informações pelo telefone (12)3881.1882. 
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Novo balanço registra aumento na emissão de alvarás para a 

construção civil em Caraguatatuba 

 

A Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Caraguatatuba apresentou, nesta 

sexta-feira (1º), números relacionados aos alvarás de construção civil emitidos 

entre abril e junho deste ano. De acordo com o levantamento, a quantidade de 

projetos aprovados na cidade registrou crescimento, em comparação ao mesmo 

período de 2021. 

No ano passado, o segundo trimestre teve 297 pedidos atendidos. Agora, este 

número subiu para 322, um resultado que se consolida como o melhor dos últimos 

sete anos. Além disso, o saldo releva 119% de aumento, se comparado com os 

mesmos três meses de 2020, que somou 147 autorizações. 

Para o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, o balanço demonstra um 

crescimento consolidado do setor. “À primeira vista, o resultado pode parecer 

estável ou ser considerado pequeno, mas se levarmos em conta a esperada 

recuperação econômica, o indicador aponta forte retomada das obras e 

aquecimento da construção civil no município”, destacou. 

Os resultados positivos podem ser relacionados às adequações feitas pela 

Prefeitura na forma de analisar a documentação de projetos, visando reduzir o 

tempo de emissão de alvarás e possibilitar a construção de novas moradias e 

grandes empreendimentos na cidade, além da geração de emprego e renda. 

Segundo a secretaria, a construção de uma casa unifamiliar gera aproximadamente 

20 empregos diretos e indiretos, enquanto uma grande obra pode ter mais de 300 

pessoas empregadas ou beneficiadas. 



 

 
 

Ao todo, o município já contabiliza 638 alvarás de construção emitidos em 2022. O 

volume do primeiro semestre foi 21,7% superior à soma dos seis primeiros meses 

de 2021, quando foram dadas 524 licenças. 

Os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e ‘habite-se’, devem 

entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal, localizado na Rua 

Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 16h30. 

Plantão de Dúvidas 

A Secretaria de Urbanismo também disponibiliza um ‘Plantão de Dúvidas’ para 

tratar sobre documentação e demais temas relacionados ao desdobro e retificação 

de terrenos. O atendimento pode ser agendado pelo telefone (12) 3886-6060 ou e-

mail urbanismo@caraguatatuba.sp.gov.br. A unidade está localizada na Avenida 

Brasil, 749, no Sumaré. 
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Prefeitura de Caraguatatuba notifica EDP por falhas na instalação de 

postes 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo (Seurb), 

notificou na última quarta-feira (30) a empresa EDP, distribuidora de energia 

elétrica do município, por problemas na colocação de postes em calçadas da 

Avenida Maria Carlota, no bairro Massaguaçu. 

Na ocasião, agentes do departamento de Fiscalização de Posturas identificaram 

que o posteamento realizado pelos funcionários da concessionária estava sendo 

feito fora da faixa de serviço do passeio público. A irregularidade foi localizada em 

diversos pontos do logradouro. 

Segundo a secretaria, caso não resolva a situação, a multa para o problema 

apontado é de R$ 2.979,70 e demais penalidades cabíveis civis e penais, segundo 

os artigos 178, 250 e 254 da Lei Municipal nº 1.144/80 (Código de Posturas). 

A Prefeitura lembra que a população pode denunciar irregularidades por meio da 

Central de Relacionamento 156 (telefone, site ou aplicativo), inclusive de forma 

anônima. 
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Obras de revitalização da ciclovia na Rodovia SP-55 seguem em ritmo 

acelerado e chegam ao Poiares 

 

As obras de revitalização da ciclovia na Rodovia Rio-Santos (SP-55) estão em ritmo 

acelerado e a parte de repavimentação já chegou ao Poiares. Todo o trecho, do 

trevo de entrada de Caraguatatuba até a divisa com São Sebastião será 

revitalizado. 

A obra é executada pela equipe da empresa Solovia Engenharia e Construções que 

faz a manutenção, recapeamento e nivelamento da via para que o trecho possa ser 

pavimentado. 

O investimento total da Prefeitura de Caraguatatuba é em torno de R$ 10,5 

milhões e o trabalho também inclui o serviço de drenagem, sinalizações, pinturas e 

todo o processo de revitalização, que diz respeito à modernização e arborização 

dos 12 km de extensão de ciclovia. 

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Leandro Borella, a revitalização irá 

trazer melhorias na infraestrutura do município e na qualidade de vida para os 

munícipes que utilizam as ciclovias diariamente. “A reforma e revitalização trarão 

benefícios na qualidade de vida e, principalmente, na segurança da população, 

tendo em vista o grande fluxo de ciclistas que circulam em Caraguatatuba.” 

A previsão é que a ciclovia seja revitalizada e entregue no primeiro semestre de 

2023. 
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Secretaria de Meio Ambiente recebe associação sebastianense em 

visita ao Ecoponto Golfinhos 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca (SMAAP) recebeu, nesta sexta-feira (1º/7), representantes da 

Associação Cigarras Viva, do bairro da Praia das Cigarras, em São Sebastião, para 

uma visita ao Ecoponto Golfinhos. 

O encontro se deu após o interesse da associação sebastianense nos projetos de 

gerenciamento de resíduos sólidos de Caraguatatuba. Por isso, a visita buscou 

sanar as dúvidas em relação ao funcionamento dos Ecopontos e dos serviços de 

Coleta Seletiva, bem como trocar ideias e experiências. 

A equipe contou que o Ecoponto é uma área pública licenciada para transbordo e 

triagem, destinada ao recebimento de pequenas quantidades de resíduos 

volumosos, resíduos da construção civil, podas e materiais recicláveis, entregues 

voluntariamente por munícipes. 

Sobre a participação da população na entrega voluntária dos materiais, a 

representante do setor de educação socioambiental da Secretaria de Meio 

Ambiente, Tatiane Santos, explicou que isso só é possível devido à colaboração de 

todas as secretarias da Prefeitura. 

“Sempre promovemos campanhas que falam sobre a Coleta Seletiva, sobre os 

Ecopontos e a conscientização ambiental que cada um precisa ter sobre a 

separação dos resíduos. Utilizamos os meios de comunicação e contamos com a 

colaboração de cada secretaria para que as informações sejam propagadas e 

atinjam o máximo de pessoas possíveis. A aceitação dos munícipes vem crescendo 

gradativamente e esse é um esforço coletivo”, disse. 



 

 
 

A visita também abordou sobre a diminuição dos gastos com a implantação dos 

Ecopontos, assim como a economia gerada aos cofres públicos, a geração de renda 

à população e empregabilidade. 

Estiveram presentes na visita o presidente da Associação Cigarras Viva, Rodrigo 

Polacow; o Gestor dos Ecopontos, Paulo de Castro Filho; o diretor da fiscalização da 

Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Reinaldo Gomes, e a 

representante do setor de educação socioambiental Secretaria, Daniele Cestaro. 
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Últimas rodadas da fase de grupos do Futebol Master e 3ª divisão e 

times decidem vagas para fase eliminatória 

 

Os confrontos das fases de grupos do Campeonato de Futebol Master 50 anos e da 

3ª divisão do Futebol Amador já estão nas últimas rodadas, mas muita emoção 

passará pelos gramados de Caraguatatuba neste final de semana. As competições 

são organizadas e promovidas pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação. 

No Campeonato de Futebol Master 50 anos, o final de semana será contemplado 

com quatro jogos da penúltima rodada da fase de grupos neste sábado (2). 

No campo Estrela do Morro, no bairro do Morro do Algodão, serão realizados os 

dois últimos jogos válidos pelo Grupo B. No primeiro, a partir das 13h, a equipe do 

Unidos Caraguá, líder e já garantida na fase de mata-mata, enfrenta o Fluminense 

FC. Na sequência, CA Novo Perequê e SE Porto Grande entram em campo. 

Invicto e já garantido na próxima fase, o Unidos Caraguá é líder do Grupo B com 

seis pontos. CA Novo Perequê com três pontos, SE Porto Grande e Fluminense com 

um ponto ambos, completam o grupo. As três equipes tem chances de classificação 

na última rodada. 

Já no Campo do Poiares, a rodada será válida pelo Grupo C. O primeiro jogo, às 

13h, será entre RFC e AA Flamengo. Na sequência, Real Master e CA Fortaleza se 

enfrentam. 

O Grupo C é o único da competição com cinco equipes e três avançam para o mata-

mata. CA Guarani é o líder pelo desempate de saldo de gols com seis pontos, 

seguido de RFC e CA Fortaleza com a mesma pontuação. Real Master e AA 

Flamengo completam o grupo sem pontos. 



 

 
 

No Grupo A, com os jogos já finalizados, EC Estrela do Morro e Juventos EC 

conquistaram sua classificação. As duas primeiras equipes de cada grupo avançam 

para o mata-mata. Apenas no Grupo C, três equipes avançam para as quartas de 

final e a última vaga será decidida entre o melhor terceiro colocado do Grupo A e B. 

Futebol Amador – 3ª Divisão 

Na 3ª divisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador, os últimos três jogos 

decidem os classificados dos Grupos A e C. As partidas serão disputadas no Campo 

do Bairro Barranco Alto, no domingo (3). 

A partir das 13h, pelo Grupo C, Pedrinho FC e EC 20 de Abril abrem a rodada. Na 

sequência, é a vez de EC União Colonial e Ipiranga FC entrarem em campo pelo 

Grupo A. Aliados e EC Travessão encerram a tarde pelo Grupo C. 

A equipe do Lion FC é líder garantida do Grupo A com 10 pontos e conquistou a 

vaga para as quartas de final. Ipiranga e EC Colonial decidem a última vaga em 

embate direto neste final de semana. 

No Grupo B, Bola de Neve, com 10 pontos e Saramandaia EC, com 7, estão 

classificados. Já no Grupo C, Aliados é líder com 9 pontos, seguido pelo seu 

adversário de domingo, EC Travessão. O time EC 20 de Abril ainda tem chances de 

classificação no grupo, mas precisa tirar um saldo de 22 gols. 

Por fim, no Grupo D, os classificados são o Trem Bala em primeiro e Real Caraguá 

na segunda colocação. 

Rodada – Futebol Master 50 anos (02 de julho) 

Campo do Estrela do Morro – A partir das 13h 

Jogo 1: Unidos Caraguá x Fluminense FC 

Jogo 2: CA Novo Perequê x SE Porto Grande 

Campo do Poiares – A partir das 13h 

Jogo 1: RFC x AA Flamengo 

Jogo 2: Real Master x CA Fortaleza 

Rodada – Campeonato Futebol Amador 3ª Divisão (03 de julho) 

Campo do Barranco Alto – A partir das 13h 

Jogo 1: Pedrinho FC x EC 20 de Abril 

Jogo 2: EC União Colonial x Ipiranga FC 

Jogo 3: Aliados x EC Travessão 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 01/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Caraguatatuba celebra 23ª edição do Festival do Camarão em julho 

 

Após dois anos, o tão aguardado Festival do Camarão está de volta. Atrações 

culturais, música, artesanato e deliciosos pratos aguardam o público na 23ª edição 

da festa, que será realizada de 15 a 24 de julho, na Praça da Cultura, no Centro de 

Caraguatatuba. 

Nesta edição, o Festival contará com 22 barracas, sendo 20 de 

alimentos/refeições preparados à base de camarão e mandioca e duas barracas 

de doces caseiros e tradicionais da região, com preços que variam entre R$ 7 a R$ 

60. 

Além das barracas de quitutes, haverá, ainda, a área das Tendas de Artesanato, 

Artes Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas por artistas e artesãos 

regionais, e o espaço da Casinha e do Rancho Caiçara que, este ano, trarão 

grandes novidades. Manifestações culturais, registros audiovisuais do cotidiano da 

vida caiçara, dentre outras atividades farão parte desta festa, que é considerada 

um dos eventos mais importantes do calendário municipal, atraindo munícipes e 

turistas de todas as regiões. 

Para a presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, é uma enorme alegria poder, mais uma vez, 

realizar a festa junto à comunidade pesqueira do Camaroeiro. “Desejo que esta 

edição do Festival seja de renovação, vida e alegria, pois não poderíamos estar 

mais felizes e gratos, por estarmos trabalhando em prol desta comemoração”, 

disse. 



 

 
 

Ainda durante o Festival, no último domingo de festa, dia 24, será realizada a 

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 10h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiação para todos 

os participantes. 

As inscrições para a corrida são gratuitas e podem ser realizadas até 30 minutos 

antes do início da largada. Para se inscrever é necessário apenas um documento 

com foto. Quem não tiver canoa pode participar das baterias com as embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

O Festival tem como objetivo valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio 

cultural e imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o 

patrimônio cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São 

Paulo. Tem, ainda, o propósito de ser fonte de geração de renda para a 

Comunidade Pesqueira, com exclusividade aos pescadores de camarão da Praia do 

Camaroeiro após o período de defeso. 

O Festival do Camarão é uma realização da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, 

por meio da Fundacc, em parceria com a Comunidade Pesqueira da Praia do 

Camaroeiro. Mais informações sobre as atrações musicais e atividades serão 

disponibilizadas em breve. 
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Com diversas atrações, 5º Jazz & Vinhos Festival começa nesta quinta-

feira em Caraguatatuba 

 

A mistura de música e gastronomia vai esquentar o início de inverno em 

Caraguatatuba. Isso porque a cidade recebe 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 (Avenida da Praia), no Centro. 

O evento, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), 

promete agradar o público com uma extensa programação musical, somando mais 

de dez apresentações gratuitas, entre atrações com artistas locais e convidados do 

estilo jazz e blues. 

Já na praça de alimentação, composta por 15 estabelecimentos gastronômicos 

selecionados, será possível encontrar diferentes tipos de massas e doces de 

qualidade, além de embutidos, queijos, pães, antepastos, fondues, entre outras 

opções. Tudo harmonizado pelos mais variados estilos de vinhos. 

Os estandes gastronômicos funcionarão na quinta e sexta-feira (30/6 e 1º/7), das 

17h à 0h, no sábado (2/7), das 11h30 à 0h e, no domingo (3/7), das 11h30 às 

22h. A agenda musical será por conta de nomes como Igor Prado, Joy Sales & Átrio 

Jazz, Wagner Andrade, Blackommodoro e muito mais. 

Programação musical 

30 de junho (quinta-feira) 

18h30 – Azeitona Trompete 

20h – Edu Souza 

22h – Igor Prado 



 

 
 

1º de julho (sexta-feira) 

18h30 – Jazz & Cia 

20h – Vinicius Andrade Quarteto 

22h – Joy Sales & Átrio Jazz 

2 de julho (sábado) 

14h – Fred Tavares Trio 

16h – Vamos pro Jazz com Almir Clemente 

18h – Orquestra Sinfônica Jovem de Caraguatatuba com Roberto Sion 

20h – Living Room Jazz 

22h – Wagner Andrade 

3 de julho (domingo) 

14h – Classe A Jazz Quartet 

16h – Elias Pontes e Trio 

19h – Gabriel Marotti e Grupo 

20h30 – Blackommodoro 

Serviço 

5º Jazz & Vinhos Festival 

Data: de 30 de junho a 3 de julho 

Local: Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro 
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Ferias no Litoral e mais Legal 

 

Campanha da Nice Calçados incentiva visita a pontos turísticos de Caraguá e São 

Sebastião e sorteia ingressos do cinema e do Parque de Diversões Trombini 

Clientes que fizerem compras acima de R$ 199,00 concorrem ao sorteio de 

ingressos para o Parque de Diversões Trombini e para o cinema Centerplex, no 

Serramar Parque Shopping. 

Para você aproveitar as férias de julho da melhor maneira possível, a loja Nice 

Calçados, criou a campanha “Férias no Litoral é mais Legal” que começou nesta 

sexta-feira, 1 de julho e segue até o dia 17, com o intuito de incentivar moradores e 

turistas a “visitarem e apreciarem” os atrativos culturais, turísticos e os eventos 



 

 
 

que estão acontecendo neste período, nas cidades de São Sebastião e Caraguá, 

onde estão localizadas as duas lojas da Nice. 

A rotina, às vezes, é tão atribulada que quando resta um tempo para si, não se 

sabe o que fazer. A equipe da Nice te ajuda nisso! É só você seguir @nicecalçados 

nas redes sociais e acompanhar a divulgação dos eventos e atrações que 

acontecem na regão. 

Para a responsável pelo Marketing na Nice Calçados, Cibele Buono, “Férias no 

Litoral é mais Legal”, é também uma forma de homenagear as cidades, ressaltar e 

mostrar que há muito para conhecer e contemplar. Ela, enfatizou: “As praias são 

lindas mesmo no inverno, além de toda as belezas naturais, as cidades também 

são ricas em cultura, arte e entretenimento e proporcionam tudo isso para a 

população e os turistas”. 

A campanha não para por aí! Durante a ação, os clientes que fizerem compras 

acima de R$ 199,00 concorrem a ingressos no Parque de Diversões Trombini em 

Caraguá, e também, ingressos para o cinema Centerplex no Serramar Shopping. O 

clima de férias está garantido na Nice! 

Os sorteios acontecem aos sábados, no período da campanha. No total são 30 

ingressos para cada loja, sendo sorteados 6 ganhadores para 12 ingressos, ou 

seja, cada ganhador receberá um par de ingressos ou para o Parque Trombini ou 

para o cinema. 

Nice Calçados – A Nice é uma das redes de lojas mais tradicionais do Litoral Norte, 

com lojas em Caraguatatuba e São Sebastião que somam 36 anos, reunindo 

calçados masculinos, femininos, esportivo, casual, social, além de acessórios e 

calçados para as crianças e adolescentes, com marcas variadas. 

Serviço: 

• Nice São Sebastião fica na Avenida Duque de Caxias, 224, Centro. 

• Nice Caraguá fica na Rua Santa Cruz, 241, Centro. 
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Caraguatatuba recebe doação de 500 cobertores do Fundo Social do 

Estado de São Paulo 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na quinta-feira (30/6) doação de 500 

cobertores entregues pelo Fundo Social do Estado de São Paulo, como parte da 

Campanha ‘Inverno Solidário’. 

As doações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social 

encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). No 

primeiro semestre, o Fundo Social repassou 189 cobertores. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu a colaboração e a 

preocupação que o governo estadual tem com os municípios paulistas. “Com 

certeza, esta doação irá complementar nossa Campanha do Agasalho aquecendo o 

inverno de quem mais precisa”, destacou. 
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Candidatos à GCM de Caraguatatuba se apresentam para o primeiro 

dia do curso de formação 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e 

Proteção ao Cidadão, e a Comissão do Concurso Público, deram as boas vindas aos 

candidatos à Guarda Civil Municipal (GCM), nesta sexta-feira (1º/7), que se 

apresentaram no primeiro dia do curso de formação intensivo. 

O evento foi realizado na Fundação Cultural e Educacional de Caraguatatuba – 

FUNDACC e contou com a presença do prefeito Aguilar Junior, do secretário de 

Mobilidade Urbana, Marcel Giorgeti, além dos cinco membros da Comissão do 

Concurso, os oficiais da GCM, superintendente e corregedor e os diretores. 

O início da 2ª fase do Concurso foi realizado mediante apresentação do 

regulamento interno do curso de formação, que será iniciado na próxima segunda-

feira (4). O objetivo foi orientar sobre a postura que os alunos deverão adotar como 

futuros GCM, assim como os compromissos e as obrigações. 

O momento foi de grande emoção para o prefeito Aguilar Junior que iniciou o 

discurso desejando as boas vindas aos alunos e destacou o próximo passo que é a 

formação. “Dediquem-se e façam o melhor. É uma honra formar a 1ª turma da 

GCM, uma proposta pessoal desde 2016. Aprendam, tirem dúvidas, que daqui a 

alguns meses vocês estarão nas ruas defendendo a população e honrando nosso 

brasão. Sejam bem vindos à escola de formação da 1ª turma da Guarda Civil 

Municipal de Caraguatatuba”, disse. 

Na ocasião, também foram entregues as camisetas com a identificação de cada 

aluno e eles puderam sanar as dúvidas referentes à próxima etapa do concurso. 

O secretário de Mobilidade Urbana, Marcel Giorgeti, aproveitou para parabenizar 

também a equipe que faz parte da Comissão do Concurso e torna possível a 



 

 
 

implantação da GCM no município e a comunicação com os candidatos. “Todos que 

estão à frente do concurso são servidores municipais de carreira. Eles que deram 

suporte, acompanharam e fizeram todo o planejamento do concurso. Toda essa 

transparência foi possível por conta dos esforços de cada um deles”, disse. 

Fizeram parte dos discursos de abertura aos candidatos, o presidente da Comissão 

do Concurso, Maurício Ferreira; o superintendente da GCM, Tenente Cláudio Dias; e 

o corregedor Hugo Leonardo Bernardes. 

Sobre o curso 

Nos dias de curso, a Prefeitura de Caraguatatuba irá disponibilizar transporte 

diário, ida e volta, exclusivamente para os Alunos Guarda com saída da sede da 

Secretaria de Mobilidade Urbana de Caraguatatuba até o local do curso. O 

embarque será às 6h e o retorno de São José dos Campos será às 17h30. 

O curso terá 640 horas, será presencial e ministrado no Centro Formação do 

Educador (Cefe)  Profª Leny Bevilacqua, que fica situado na Avenida Olivo Gomes, 

250, no bairro Santana, em São José dos Campos. As disciplinas serão dividas 

entre teóricas e práticas. 
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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 recebe doação de 500 cobertores do Fundo Social do 

Estado de São Paulo 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na quinta-feira (30/6) doação de 500 

cobertores entregues pelo Fundo Social do Estado de São Paulo, como parte da 

Campanha ‘Inverno Solidário’. 

As doações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social 

encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). No 

primeiro semestre, o Fundo Social repassou 189 cobertores. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu a colaboração e a 

preocupação que o governo estadual tem com os municípios paulistas. “Com 

certeza, esta doação irá complementar nossa Campanha do Agasalho aquecendo o 

inverno de quem mais precisa”, destacou. 
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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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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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Novo balanço registra aumento na emissão de alvarás para a 

construção civil em Caraguatatuba 

 

A Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Caraguatatuba apresentou, na última 

sexta-feira (1º), números relacionados aos alvarás de construção civil emitidos 

entre abril e junho deste ano. De acordo com o levantamento, a quantidade de 

projetos aprovados na cidade registrou crescimento, em comparação ao mesmo 

período de 2021. 

No ano passado, o segundo trimestre teve 297 pedidos atendidos. Agora, este 

número subiu para 322, um resultado que se consolida como o melhor dos últimos 

sete anos. Além disso, o saldo releva 119% de aumento, se comparado com os 

mesmos três meses de 2020, que somou 147 autorizações. 

Para o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, o balanço demonstra um 

crescimento consolidado do setor. “À primeira vista, o resultado pode parecer 

estável ou ser considerado pequeno, mas se levarmos em conta a esperada 

recuperação econômica, o indicador aponta forte retomada das obras e 

aquecimento da construção civil no município”, destacou. 

Os resultados positivos podem ser relacionados às adequações feitas pela 

Prefeitura na forma de analisar a documentação de projetos, visando reduzir o 

tempo de emissão de alvarás e possibilitar a construção de novas moradias e 

grandes empreendimentos na cidade, além da geração de emprego e renda. 



 

 
 

Segundo a secretaria, a construção de uma casa unifamiliar gera aproximadamente 

20 empregos diretos e indiretos, enquanto uma grande obra pode ter mais de 300 

pessoas empregadas ou beneficiadas. 

Ao todo, o município já contabiliza 638 alvarás de construção emitidos em 2022. O 

volume do primeiro semestre foi 21,7% superior à soma dos seis primeiros meses 

de 2021, quando foram dadas 524 licenças. 

Os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e ‘habite-se’, devem 

entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal, localizado na Rua 

Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 16h30. 

Plantão de Dúvidas 

A Secretaria de Urbanismo também disponibiliza um ‘Plantão de Dúvidas’ para 

tratar sobre documentação e demais temas relacionados ao desdobro e retificação 

de terrenos. O atendimento pode ser agendado pelo telefone (12) 3886-6060 ou e-

mail urbanismo@caraguatatuba.sp.gov.br. A unidade está localizada na Avenida 

Brasil, 749, no Sumaré. 
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Programação do fim de semana conta com Jazz & Vinhos Festival em 

Caraguá e Festival da Tainha em Ilhabela 

 

A 5ª edição do Jazz & Vinhos Festival, que começou nesta quinta-feira (30) e segue 

até o próximo domingo (3/7), na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, 

agita Caraguá. 

Na praça de alimentação, composta por 15 estabelecimentos gastronômicos 

selecionados, é 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 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 do Jazz & Vinhos 

1º de julho (sexta-feira) 

18h30 – Jazz & Cia 

20h – Vinicius Andrade Quarteto 

22h – Joy Sales & Átrio Jazz 

2 de julho (sábado) 

4h – 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 

Já em Ilhabela acontecerá o tradicional Festival da Tainha 2022, que será realizado 

de 1 a 3 de julho, na Praia Grande, região sul da cidade. Promovido pela Prefeitura 

de Ilhabela, a programação terá diversas iguarias voltadas à tainha e shows de 

Luciana Mello, a dupla sertaneja Henrique e Diego e bandas locais. 

Um dos mais tradicionais festivais da cidade, traz nesta edição um cardápio 

especial, desde pastel até pratos mais elaborados preparados com a iguaria, como 

tainha à dorê com arroz e salada e tainha crocante acompanhada de farofa de 

banana da terra. 

A programação do evento começa na sexta-feira, 1 de julho, a partir das 18h, com a 

abertura oficial e apresentação musical de bandas locais. Às 22h, a renomada 

cantora Luciana Mello, se apresenta num show que conta com uma incrível roda de 

samba. 

No sábado, 2 de julho, o evento começa a partir do meio-dia, com apresentação de 

dj e bandas locais. Às 22h, a dupla sertaneja Henrique e Diego cantam seus 

principais sucessos, além dos hits mais tocados do gênero musical. No domingo, 3 

de julho, o evento começa também ao meio-dia e a animação fica por conta das 

bandas locais e dj. 

Confira a programação Festival da Tainha 2022 

Sexta-feira – 1 de julho 

18h –Abertura do evento 

18h30 – Beto di Franco 

20h – Helinho do Pagode 

22h – Luciana Mello 

Sábado – 2 de julho 

12h – Início 



 

 
 

12h às 14h – DJ Kost 

14h – Paulinha Herus 

16h – Forró  Caiçara 

18h – Forró 40º 

20h – Henrique e Diego 

Domingo – 3 de julho 

12h – Início 

12h às 14h – DJ TJ 

14h – Diniz e Banda 

16h – Forrobodó da Ilha 

18h – Geração Sertaneja 
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A marca Açaí Mix JCR reforça o apoio ao esporte patrocinando atletas 

locais 

Presente em todos os momentos do atleta, a marca apoia esportistas locais e 

eventos do setor 

 

A Açaí Mix JCR apoia o esporte desde a sua fundação, tendo participado e apoiado 

eventos e atletas de futebol, surf, basquete, vôlei, tênis de praia, corrida, artes 

marciais, entre outras modalidades. A marca é uma das apoiadoras das corridas e 

caminhadas de rua, que acontecem em Caraguatatuba. Estará presente nos 

principais eventos do setor durante o ano e acaba de firmar duas sólidas parcerias 

com os atletas regionais, Pablo Mesquita (Jiu Jitsu e MMA), que está morando em 

Hong Kong e se preparando para representar o Brasil em futuros campeonatos, e 

outra promessa caiçara do Skate, Kaiã Lima Santos, o Kaka. 

A marca acredita demais no desenvolvimento social e entende que o esporte é 

transformador, educa corpo e mente. Que a educação esportiva é capaz de formar 

atletas brilhantes e transformar vidas. Além disso, o Açaí combina com quaisquer 

modalidades esportivas porque tem todos os nutrientes que promovem a energia 

que os atletas precisam para vencer os grandes desafios. 



 

 
 

Sobre a empresa 

Açaí Mix JCR é a marca de açaí do grupo JCR que existe desde 2006. Nascida no 

Litoral Norte paulista, em Caraguatatuba, está presente em mais de mil pontos 

comerciais, que revendem seus produtos nas quatro cidades do litoral, fora dele e 

também em todo o Vale do Paraíba e São Paulo. A marca possui também duas lojas 

próprias em Caraguatatuba, nos bairros Perequê e Poiares. Para saber onde 

encontrar um comércio para perto de você, acesse o site www.acaimixjcr.com.br – 

na sessão: onde encontrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acaimixjcr.com.br/
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Caraguatatuba inicia campanha “Julho Amarelo” para alertar sobre 

hepatites virais 

Por meio da Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) da 

Secretaria Municipal de Saúde, diversas ações serão realizadas durante o mês 

para divulgar os serviços do município. 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia nesta sexta-feira (1º/07) a campanha ‘Julho 

Amarelo’ para reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites 

virais. Por meio da Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) 

da Secretaria Municipal de Saúde, diversas ações serão realizadas durante o mês 

para divulgar os serviços do município. 

A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso 

de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças 

autoimunes, metabólicas ou genéticas. Nem sempre a doença apresenta sintomas, 

mas quando aparecem, se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, 

tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e 

fezes claras. 

Para alertar a população sobre a prevenção e os cuidados, a UAMI realizará 

palestras, distribuição de insumos (preservativos e panfletos) e testagem rápida de 

Hepatites Virais na Unidade e no Centro da cidade. 

Confira a programação: 



 

 
 

Dia 1º/07 às 19h – Fundacc: Abertura oficial para alunos e profissionais da saúde 

sobre hepatites virais 

Dias 20 e 21/07 das 8h às 17h – Fundacc: Capacitação teórica sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

De 25 a 29/07 em horários fracionados – UAMI: Capacitação prática sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

Dia 28/07 das 13h às 17h – AME: Teste Rápido de HIV/Hepatite B e C/ Sífilis para 

identificar e tratar casos positivos 

Dia 29/07 das 9h às 11h – UAMI: Reencontro com pacientes que concluíram o 

tratamento e tiveram alta 

Dia 30/07 das 9h às 17h – Praça do Museu: Dia D ‘Julho Amarelo’ com Teste 

Rápido para toda população 
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Campanha ‘Julho Amarelo’ alerta sobre Hepatites Virais em 

Caraguatatuba 

A realização de testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) é feita das 

9h às 15h, de segunda a quinta-feira 

 

Durante o mês de julho a Prefeitura de Caraguatatuba realiza a campanha ‘Julho 

Amarelo’ para reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites 

virais. 

As ações de prevenção contam com palestras, distribuição de insumos 

(preservativos e panfletos) e testagem rápida de Hepatites Virais na Unidade de 

Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) e no Centro da cidade. 

A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso 

de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças 

autoimunes, metabólicas ou genéticas. Nem sempre a doença apresenta sintomas, 

mas quando aparecem, se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, 

tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e 

fezes claras. 

No caso específico das hepatites virais, que são o foco da campanha, são 

inflamações causadas por vírus classificados pelas letras A, B, C, D e E. 



 

 
 

– Hepatite A: tem o maior número de casos, está diretamente relacionada às 

condições de saneamento básico e de higiene. É uma infecção leve e se cura 

sozinha. Existe vacina. 

– Hepatite B: é o segundo tipo com maior incidência; atinge maior proporção de 

transmissão por via sexual e contato sanguíneo. A melhor forma de prevenção para 

hepatite B é a vacina, associada ao uso do preservativo. 

– Hepatite C: tem como principal forma de transmissão o contato com sangue. É 

considerada a maior epidemia da humanidade hoje, cinco vezes superior à 

AIDS/HIV. A hepatite C é a principal causa de transplantes de fígado. A doença 

pode causar cirrose, câncer de fígado e morte. Não tem vacina. 

– Hepatite D: causada pelo vírus da hepatite D (VHD) ocorre apenas em pacientes 

infectados pelo vírus da hepatite B. A vacinação contra hepatite B também protege 

de uma infecção com hepatite D. 

– Hepatite E: causada pelo vírus da hepatite E (VHE) e transmitida por via digestiva 

(transmissão fecal-oral), provocando grandes epidemias em certas regiões. A 

hepatite E não se torna crônica, porém, mulheres grávidas que forem infectadas 

podem apresentar formas mais graves da doença. 

Confira a programação: 

Dia 1º/07 às 19h – Fundacc: Abertura oficial para alunos e profissionais da saúde 

sobre hepatites virais 

Dias 20 e 21/07 das 8h às 17h – Fundacc: Capacitação teórica sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

De 25 a 29/07 em horários fracionados – UAMI: Capacitação prática sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

Dia 28/07 das 13h às 17h – AME: Teste Rápido de HIV/Hepatite B e C/ Sífilis para 

identificar e tratar casos positivos 

Dia 29/07 das 9h às 11h – UAMI: Reencontro com pacientes que concluíram o 

tratamento e tiveram alta 

Dia 30/07 das 9h às 17h – Praça do Museu: Dia D ‘Julho Amarelo’ com Teste 

Rápido para toda população 

UAMI 

A unidade está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 750 – Sumaré. O 

horário de funcionamento é das 7h às 17h. A realização de testes de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (ISTs) é feita das 9h às 15h, de segunda a quinta-feira. 
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PM prende traficante com mais de um quilo de maconha em 

Caraguatatuba 

 

Durante a noite desta quinta-feira (30), por volta das 21h15, a Polícia Militar 

avistou um indivíduo conduzindo uma motocicleta, aparentando ser um entregador 

de lanches, porém estava em um local conhecido como ponto de venda de drogas, 

o que motivou a abordagem policial. 

Com ele foram encontradas 01 balança de precisão, 05 tiras de maconha, e a 

quantia de 600 reais. Diante disso, o autor confessou a prática de tráfico de 

entorpecentes dizendo que era para complementar sua renda doméstica. O homem 

também assumiu haver drogas em sua residência. No local os policiais militares 

encontraram 01 tijolo de maconha e mais 17 tiras de maconha. 

As drogas apreendidas pela Polícia Militar nesta ação totalizaram 1,031 kg. 

O indivíduo foi preso e recolhido e colocado à disposição da justiça. 
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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 recebe doação de 500 cobertores do Fundo Social do 

Estado de São Paulo 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na quinta-feira (30/6) doação de 500 

cobertores entregues pelo Fundo Social do Estado de São Paulo, como parte da 

Campanha ‘Inverno Solidário’. 

As doações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social 

encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). No 

primeiro semestre, o Fundo Social repassou 189 cobertores. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu a colaboração e a 

preocupação que o governo estadual tem com os municípios paulistas. “Com 

certeza, esta doação irá complementar nossa Campanha do Agasalho aquecendo o 

inverno de quem mais precisa”, destacou. 
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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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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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Novo balanço registra aumento na emissão de alvarás para a 

construção civil em Caraguatatuba 

 

A Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Caraguatatuba apresentou, na última 

sexta-feira (1º), números relacionados aos alvarás de construção civil emitidos 

entre abril e junho deste ano. De acordo com o levantamento, a quantidade de 

projetos aprovados na cidade registrou crescimento, em comparação ao mesmo 

período de 2021. 

No ano passado, o segundo trimestre teve 297 pedidos atendidos. Agora, este 

número subiu para 322, um resultado que se consolida como o melhor dos últimos 

sete anos. Além disso, o saldo releva 119% de aumento, se comparado com os 

mesmos três meses de 2020, que somou 147 autorizações. 

Para o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, o balanço demonstra um 

crescimento consolidado do setor. “À primeira vista, o resultado pode parecer 

estável ou ser considerado pequeno, mas se levarmos em conta a esperada 

recuperação econômica, o indicador aponta forte retomada das obras e 

aquecimento da construção civil no município”, destacou. 

Os resultados positivos podem ser relacionados às adequações feitas pela 

Prefeitura na forma de analisar a documentação de projetos, visando reduzir o 

tempo de emissão de alvarás e possibilitar a construção de novas moradias e 

grandes empreendimentos na cidade, além da geração de emprego e renda. 



 

 
 

Segundo a secretaria, a construção de uma casa unifamiliar gera aproximadamente 

20 empregos diretos e indiretos, enquanto uma grande obra pode ter mais de 300 

pessoas empregadas ou beneficiadas. 

Ao todo, o município já contabiliza 638 alvarás de construção emitidos em 2022. O 

volume do primeiro semestre foi 21,7% superior à soma dos seis primeiros meses 

de 2021, quando foram dadas 524 licenças. 

Os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e ‘habite-se’, devem 

entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal, localizado na Rua 

Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 16h30. 

Plantão de Dúvidas 

A Secretaria de Urbanismo também disponibiliza um ‘Plantão de Dúvidas’ para 

tratar sobre documentação e demais temas relacionados ao desdobro e retificação 

de terrenos. O atendimento pode ser agendado pelo telefone (12) 3886-6060 ou e-

mail urbanismo@caraguatatuba.sp.gov.br. A unidade está localizada na Avenida 

Brasil, 749, no Sumaré. 
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Polícia Militar prende homem com mais de 1kg de maconha no 

Tarumã em Caraguatatuba 

 

A Polícia Militar prendeu, na noite de hoje (1/7), um homem com mais de 1kg de 

maconha no bairro Tarumã, em Caraguatatuba. Os policiais que faziam o 

patrullhamento desconfiaram do indivíduo em uma motocicleta e fizeram a 

abordagem.  

Foram localizados e apreendidoos uma balança de precisão, cinco tiras de 

maconha e R$ 600. O autor confessou a prática de tráfico de entorpecentes, 

dizendo que era para “complementar renda em sua casa”. 

Ele assumiu ainda haver mais drogas em sua residência. No local foi encontrado 

um tijolo de maconha e mais 17 tiras, sendo que o total de drogas apreendidas 

passou de 1kg. Diante disso, foi dada voz de prisão ao criminoso, recolhido à 

cadeia pública. 
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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 recebe doação de 500 cobertores do Fundo Social do 

Estado de São Paulo 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebeu na quinta-feira (30/6) doação de 500 

cobertores entregues pelo Fundo Social do Estado de São Paulo, como parte da 

Campanha ‘Inverno Solidário’. 

As doações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social 

encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). No 

primeiro semestre, o Fundo Social repassou 189 cobertores. 

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, agradeceu a colaboração e a 

preocupação que o governo estadual tem com os municípios paulistas. “Com 

certeza, esta doação irá complementar nossa Campanha do Agasalho aquecendo o 

inverno de quem mais precisa”, destacou. 
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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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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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Novo balanço registra aumento na emissão de alvarás para a 

construção civil em Caraguatatuba 

 

A Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Caraguatatuba apresentou, na última 

sexta-feira (1º), números relacionados aos alvarás de construção civil emitidos 

entre abril e junho deste ano. De acordo com o levantamento, a quantidade de 

projetos aprovados na cidade registrou crescimento, em comparação ao mesmo 

período de 2021. 

No ano passado, o segundo trimestre teve 297 pedidos atendidos. Agora, este 

número subiu para 322, um resultado que se consolida como o melhor dos últimos 

sete anos. Além disso, o saldo releva 119% de aumento, se comparado com os 

mesmos três meses de 2020, que somou 147 autorizações. 

Para o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, o balanço demonstra um 

crescimento consolidado do setor. “À primeira vista, o resultado pode parecer 

estável ou ser considerado pequeno, mas se levarmos em conta a esperada 

recuperação econômica, o indicador aponta forte retomada das obras e 

aquecimento da construção civil no município”, destacou. 

Os resultados positivos podem ser relacionados às adequações feitas pela 

Prefeitura na forma de analisar a documentação de projetos, visando reduzir o 

tempo de emissão de alvarás e possibilitar a construção de novas moradias e 

grandes empreendimentos na cidade, além da geração de emprego e renda. 



 

 
 

Segundo a secretaria, a construção de uma casa unifamiliar gera aproximadamente 

20 empregos diretos e indiretos, enquanto uma grande obra pode ter mais de 300 

pessoas empregadas ou beneficiadas. 

Ao todo, o município já contabiliza 638 alvarás de construção emitidos em 2022. O 

volume do primeiro semestre foi 21,7% superior à soma dos seis primeiros meses 

de 2021, quando foram dadas 524 licenças. 

Os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e ‘habite-se’, devem 

entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal, localizado na Rua 

Luiz Passos Júnior, 50, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 16h30. 

Plantão de Dúvidas 

A Secretaria de Urbanismo também disponibiliza um ‘Plantão de Dúvidas’ para 

tratar sobre documentação e demais temas relacionados ao desdobro e retificação 

de terrenos. O atendimento pode ser agendado pelo telefone (12) 3886-6060 ou e-

mail urbanismo@caraguatatuba.sp.gov.br. A unidade está localizada na Avenida 

Brasil, 749, no Sumaré. 
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Festival do Cambuci é atração em Caraguatatuba 

 

Acontece amanhã, domingo, dia 3, em Caraguatatuba, das 9h às 17h, no Parque 

Estadual Serra do Mar, a 9ª edição do tradicional Festival do Cambuci.  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) 
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Para tentar despistar PM, traficante tenta se passar por entregador e 

acaba preso no Jardim Tarumã com mais de 1 Kg de maconha 

 

A Polícia Militar, em Caraguatatuba, prendeu nesta quinta-feira (30) um homem 

acusado de tráfico de drogas. 

Passava das 21h quando uma equipe da PM, em patrulhamento pelo bairro Jardim 

Tarumã, região sul do município. 

De acordo com a polícia, o suspeito dirigia uma motocicleta, aparentando ser um 

entregador de comida, porém não foi suficiente para enganar os policiais, já que o 

homem estava em um local conhecido como uma “biqueira”. 

Parado pela PM, durante a revista foram encontrados uma balança de precisão, 

cinco mini tabletes de maconha e ainda R$600. O suposto entregador de lanches 

confessou que vende maconha para complementar sua renda financeira. 

Na casa do suspeito a PM ainda encontrou mais um tijolo de maconha prensada e 

outros 17 mini tabletes da erva, já prontos para a venda. A Polícia Militar informou 

que o total de maconha apreendida passou de 1 kg. 
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Teatro Mario Covas recebe ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba’ a 

partir da próxima quinta-feira 

 

O Instituto Cultural Promodança em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio 

da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, apresenta, de 

07 a 17 de julho, o Festival Dançar a Vida Caraguatatuba, no TMC – Teatro Mario 

Covas. 

As apresentações ocorrem de segunda a sexta-feira, a partir das 18h, e aos fins de 

semana, a partir das 16h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com 

uma hora de antecedência na bilheteria do teatro, com exceção do último dia de 

apresentação, que se iniciará às 15h e terá entrada paga. 

Participam do festival cerca de 500 bailarinos de academias e grupos de diversas 

cidades e Estados, como: São Paulo (SP), Suzano (SP), Ribeirão Preto (SP), Barra 

Bonita (SP), Mogi das Cruzes (SP), São José do Rio Preto (SP), Barretos (SP), 

Arapongas (PR), Londrina (PR), Uberaba (MG), além da anfitriã Caraguatatuba, com 

obras que foram selecionadas nos festivais de Danças de Suzano e Operah Danse; 

Festival de Danças de Barra Bonita; Caraguá em Danças; Festdam – Festival de 

danças de Mongaguá; Barretos em Danças; Festival de Danças de Arapongas; 

Prudente em Danças e Seletiva Dançar a Vida Caraguatatuba (Fábrica de Cultura). 

Além das premiações de primeiro, segundo e terceiro lugar para cada modalidade e 

categoria, o Festival Dançar a Vida Caraguatatuba ofertará prêmios especiais, 

como: Prêmio Dançar a Vida Área Clássica; Prêmio Dançar a Vida Área não 

Clássica; Prêmio Academia Dançar a Vida Caraguatatuba 2022; Prêmio Coreógrafo, 

1º, 2º e 3º lugar; Troféu Prêmio Criação; Prêmio Dançar a Vida Caraguatatuba 



 

 
 

2022; Prêmio Jair Moraes, concedido ao melhor trabalho pela Comissão Julgadora; 

e o Gala Jorge Peña de Dança 2022, concedido as maiores médias entre os 

trabalhos que se consagrarem em primeiro lugar. Também serão concedidas 

Bolsas de Estudos, Vivências Artísticas e Contratos pela Comissão Julgadora do 

Festival. 

Durante o evento também serão oferecidos Workshops, com participação aberta 

àqueles que não estiverem concorrendo no Festival. Em paralelo, ocorrerão 

apresentações no Palco Fundacc, que estará localizado na área externa do teatro, 

onde estarão reunidas as demais obras oriundas de seletivas anteriores ou 

diretamente inscritas para o local, cuja programação é diversificada e tem como 

objetivo oferecer ao público apresentações de qualidade em espaço aberto. Mais 

informações sobre vagas e participação podem ser adquiridas pelo e-

mail: promodancaacademias@gmail.com ou pelo número: (11) 97391-7196. 

Confira a programação completa: 

PALCO PRINCIPAL (Palco Mario Covas) 

Dia 7 de julho (quinta-feira) – a partir das 18h 

Eliminatórias variações Junior A e B 

Grand Pas de deux 

Eliminatórias Solos: clássicos, livres – para as categorias com mais de cinco 

concorrentes 

Dia 8 de julho (sexta-feira) – a partir das 18h 

Eliminatórias variações Junior C, Sênior A e B 

Grand Pas de deux acadêmico 

Eliminatórias Pas de deux: todas as categorias com mais de 04 concorrentes 

Eliminatórias Solos: contemporâneo e neoclássico: para categorias com mais de 

cinco concorrentes 

Dia 9 de julho (sábado) – a partir das 16h 

Conjunto clássico Infantil A 

Conjunto Clássico Infantil B 

Conjunto Clássico de repertório Junior I 

Conjunto Clássico de repertório Junior II 

Conjunto Clássico de repertório Amador I 

Final das variações A e B 

Dia 10 de julho (domingo) – a partir das 16h 

mailto:promodancaacademias@gmail.com


 

 
 

Conjunto Clássico Junior I 

Conjunto Clássico Junior II 

Conjunto clássico de Repertório Amador II 

Finais das variações: Junior C, Sênior A e B e Avançado 

Dia 11 de julho (segunda-feira) – a partir das 18h 

Solos, Duos e Trios Clássicos (a partir do Junior A e Juvenil) 

Pas de deux – Final 

Duos e Trios Repertórios 

Solos, Duos e trios caráter de repertório 

Conjunto clássico Amador I 

Conjunto clássico Amador II 

Dia 12 de julho (terça-feira) – a partir das 18h 

Conjunto neoclássico: todas as categorias 

Solos, Duos e Trios neoclássicos 

Conjunto clássico lírico Junior I 

Dia 13 de julho (quarta-feira) – a partir das 18h 

Solos. Duos e trios (a partir do Junior A e Junior) Livres 

Solos, duos e trios: dança do ventre 

Conjunto livre musical 

Conjunto dança do ventre 

Conjunto danças folclóricas 

Conjunto danças caráter de repertório 

Conjunto clássico Lírico Amador I 

Dia 14 de julho (quinta-feira) – a partir das 18h 

Solos, Duos e Trios contemporâneo, todas as categorias 

Conjuntos Contemporâneo – todas as categorias 

Conjunto clássico lírico amador II 

Dia 15 de julho (sexta-feira) – a partir das 18h 

Solos, Duos e Trios Jazz, todas as categorias 

Conjuntos Jazz todas as categorias 



 

 
 

Solos, Duos e Trios em danças urbanas: todas as categorias 

Conjuntos Danças Urbanas: todas as categorias 

Dia 16 de julho (sábado) – a partir das 16h 

Conjunto Estilo Livre Infantil I 

Conjunto clássico lírico infantil I 

Conjunto Estilo Livre Infantil II 

Conjunto clássico lírico Infantil II 

Conjunto Estilo Livre Junior I 

Conjunto Estilo Livre Junior II 

Conjunto Estilo Livre Amador I 

Conjunto Estilo Livre Amador II 

Dia 17 de julho (domingo) – a partir das 15h 

Gala Jorge Penã de Dança: reapresentação das obras que obtiveram a maior 

pontuação dentro de sua modalidade, onde serão concedidos os prêmios 

especiais; 

PALCO INTERMEDIÁRIO (Palco Fundacc) 

Dias 7 e 8 de julho – quinta e sexta – a partir das 15h 

Dia 9 e 10 de julho – sábado e domingo – a partir das 14h 

Dia 14 e 15 de julho – quinta e sexta – a partir das 15h 

Dia 16 de julho – sábado – a partir das 14h 
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Crime organizado recua frente ação policial em Caraguatatuba, diz 

SSP 

 

Resultado das operações policiais feitas pelas Polícias Militar e Civil, dados da 

Secretaria Estadual de Segurança Pública mostram que, no geral, ações do crime 

organizado recuaram nos cinco primeiros meses deste ano no Litoral Norte, 

principalmente em Caraguatatuba. 

Uma das cidades mais perigosas da região, de janeiro a maio, registrou queda de 

25% nas ocorrências de tráfico de drogas – 51 contra 68 no mesmo período do ano 

passado – e 12% na apreensão de armas de fogo, sendo 22 este ano ante 25 em 

2021. 

O tráfico de entorpecentes é apontado como um dos principais motivadores para os 

crimes violentos e prisões. De acordo com a SSP, em Caraguatatuba, o número de 

prisões subiu 7% até maio deste ano, totalizando 239 contra 222 no ano passado. 

Embora fontes policiais tenham admitido à reportagem do JDL que “a guerra contra 

o tráfico” é como enxugar gelo, a Secretaria de Segurança Pública informou que as 

forças de segurança têm reforçado suas ações de patrulhamento e policiamento 

em toda a região. 

Sufoco 



 

 
 

A SSP também informou que a “Operação Sufoco”, que começou no dia 4 de maio, 

reduziu em 20% ocorrências de roubo de telefones celulares no estado. Pelo 

balanço da Operação Sufoco, as apreensões de aparelhos roubados aumentaram 

70% neste período. 

De acordo com a polícia, o balanço da Sufoco reflete a ação do maior número de 

policiais nas ruas. Para se ter uma ideia, em maio de 2019, antes da pandemia da 

Covid-19 que reduziu a circulação de pessoas nas ruas, foram apreendidos 3 mil 

aparelhos. 

Em abril deste ano, 3,9 mil e em maio deste ano, com a Operação Sufoco, o 

número de celulares apreendidos praticamente dobrou 5,2 mil. 
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Lion FC Classificado agradece jogadores 

 

Ao garantir a classificação para a próxima fase do campeonato da 3° divisão do 

futebol amador, a diretoria do Lion FC usou de suas redes sociais para 

cumprimentar e agradecer aos jogadores pela dedicação e comprometimento com 

as cores do time. 

Sob a orientação técnica do experiente Ortega, o Lion obteve duas vitórias e um 

empate na fase inicial da concorrida competição. 

De fato, a equipe que recentemente sagrou-se campeã do Torneio em homenagem 

ao aniversário de Caraguatatuba, montou um elenco competitivo e também almeja 

para a temporada conquistar o título máximo do campeonato da 3° divisão, 

organizado pelo Departamento de Futebol da Secretaria Municipal de Esportes. 



 

 
 

Na competição chamada carinhosamente de "Terceirona", a edição 2022 prevê o 

acesso de quatro times, entre os quais o Lion FC pretende chegar caso não 

obtenha a primeira colocação. 

Técnico Ortega: "Estamos com um elenco competitivo e focado na competição". 

CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL  

3ª DIVISÃO 2022 

GRUPO A 

1º LION F.C  

2º IPIRANGA F.C  

3º E.C UNIÃO COLONIAL  

4º G.R JARAGUAZINHO  

5º A.E TARUMÃ  

GRUPO B 

1º BOLA DE NEVE  

2º SARAMANDAIA E.C 

3º A.A FLAMENGO  

4º BOM PRATO F.C  

5º BRASILEIRINHO  

GRUPO C 

1º ALIADOS  

2º E. C TRAVESSÃO  

3º E.C 20 DE ABRIL  

4º AMIGOS  

5º PEDRINHO F.C  

GRUPO D 

1º TREM BALA F.C 

2º REAL CARAGUÁ  

3º E.C SERRAMAR  

4º A. DESPORTIVO  

Domingo tem futebol 



 

 
 

O torcedor caiçara terá como opção de lazer neste domingo, 3 de julho, a 

derradeira rodada da 1° fase do campeonato municipal da 3° divisão de futebol 

amador. 

Campo do Barranco Alto 

As 13 horas... Grupo C ... Pedrinho FC X  20 de Abril  

As 15 horas... Grupo A ... União Litoral X Ipiranga FC 

As 17 horas... Grupo C ... Aliados X E.C. Travessão  

1° e 2° Divisão  

De acordo com o líder do Departamento de Futebol, Silmar Gonçalves, até o 

momento não há informação oficial sobre a data, hora e local dos Congressos 

Técnicos para os dirigentes de equipes da 1° e da 2° Divisão do Futebol Amador 

de Caraguatatuba. 

Enquanto isso, as equipes envolvidas já estão ultimando preparativos para a 

disputada competição, considerada uma das mais importantes do futebol amador 

do Litoral Norte. 

Quem é da "Segundona" vai brigar para conquistar o acesso à elite do futebol 

amador no ano que vem. Quem é da "Primeirona" vai brigar para conquistar o título 

máximo ou na pior das hipóteses evitar o rebaixamento em 2023. 

Força Jovem FC 

Por falar em preparativos, a equipe do Força Jovem FC jogou amistosamente no 

domingo, 26 de junho, contra a tradicional equipe de veteranos do E.C Indaiá. 

O time da "Toca do Gato" saiu vitorioso na contagem de três gols a zero, com 

destaque para o atacante Mineiro autor de dois dos gols da aplaudida vitória. 

O técnico Jorge Avelino tem aproveitado a série de amistosos do time para ir 

definindo o onze titular que irá disputar o dificílimo campeonato da 2 ° Divisão. 

A certeza até o momento é que o time principal do Força Jovem FC, poderá contar 

com o retorno do experiente zagueiro Naldo Avelino, após retorno das férias na 

Bahia, onde além de rever amigos foi matar saudades daquela boa carne de sol e 

do famoso acarajé. 

1° Copa Talentos  

SÁBADO - 2 DE JULHO CAMPO JOÃO CLEOFAS – PORTO NOVO – CARAGUATATUBA 

8 horas...  Oficial SUB 13...  

 MENINOS DO TINGA B X EC BARRANCO ALTO  

09 horas... Oficial SUB 15 



 

 
 

 FORTALEZA X FORÇA JOVEM  

10: 30 horas...  Oficial SUB 17 

 FORTALEZA X SILOP – UBATUBA  

11:20 horas...  Oficial Sub 11 

BOLA 10 ACADEMY CTI UBATUBA 

13:30 horas...  Oficial SUB 13 

BOLA 10 ACADEMY X CTI UBATUBA  

14:40 horas... CAMPO 2 SUB 7 

BOLA 10 ACADEMY X CTI UBATUBA 

15:20...  CAMPO 2 SUB 9  

BOLA 10 ACADEMY X CTI UBATUBA 

Domingo 3 de julho 

CAMPO DO JETUBA  

08:30 horas...  SUB 15 

JETUBA X BOM PRATO FC 

09:40 horas... SUB 13 JETUBA X MENINOS DO TINGA  

10:40 horas...  SUB 17  

JETUBA X FORÇA JOVEM  

11:50 horas... SUB 17  

EC MASSAGUAÇU X MENINOS DA VILA SAHY 

14 horas...  SUB 13 

 JETUBA X VG FUTEBOL CLUBE B 

15: 20 horas... SUB 15 

 JETUBA X VG FUTEBOL CLUBE 
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Meninos Força Jovem FC: Futuro de Futebol 

 

A 1° Copa Talentos envolvendo equipes da base, desde o sub 7 ao sub 17, tem 

propiciado aos garotos futuro de futebol de Caraguatatuba e Região, uma excelente 

oportunidade de aprendizado e aprimoramento. 

É o caso dos meninos da escolinha de futebol do Força Jovem FC, que pela vez 

primeira estão disputando jogos valendo pontos numa competição. 

O time é formado por garotos entre dez a treze anos, a maioria ainda inexperiente 

em jogos oficiais, mas que se sobressaem pela dedicação e lealdade à camisa que 

vestem, mesmo na difícil disputa contra  equipes da categoria sub 15 na concorrida 

competição. 

No sábado, 2 de julho, as 9:30,  no CT João Cleofas, a equipe do Força Jovem FC 

entrou em campo pela segunda vez na Copa Talentos, desta vez para enfrentar a 

forte e disciplinada equipe do Fortaleza da região sul de Caraguatatuba. 

De acordo com o prof. Fábio Ferreira, seu trabalho nas categorias de base do 

Fortaleza vem sendo realizado a cerca de cinco anos. 

Na Copa Talentos, o Fortaleza já havia conquistado a classificação após dois jogos 

e duas vitórias. 

Fábio Ferreira: "Nossa expectativa é conquistar mais uma vitória para manter essa 

vantagem na próxima fase". 

Fortaleza sub 15 



 

 
 

De fato, o Fortaleza saiu vitorioso pela contagem de 10 X 0, contabilizando 3 

vitórias nos três jogos disputados na fase inicial da 1° Copa Talentos, sendo uma 

das equipes credenciadas para ganhar o título máximo. 

Na equipe do Força Jovem FC, o prof Jorge Avelino tem se desdobrado no comando 

técnico das categorias de base por conta da ausência do titular Naldo Avelino, 

ausente em período de férias. 

Jorge Avelino: "É a primeira competição oficial que esses meninos estão jogando, 

por isso vencer hoje não é tão importante quanto preparar o time pensando no 

futuro". 

Desde que se apresentou pela primeira vez nos treinamentos na "Toca do Gato", o 

garoto Aguinaldo demonstrou talento para enfrentar a mais difícil e polêmica 

posição no futebol que é jogar no gol. 

Revelado pelo prof. Naldo Avelino, o jovem Aguinaldo foi convidado para realizar 

treinamento específico para goleiros com o prof. Alexandre no Centro Esportivo 

Municipal "Ubaldo Gonçalves,  às terças e quintas feiras, das 14 as 16 horas. 

Goleiro Aguinaldo: "Agradeço e com certeza aceito o convite" 

Arbitragem  

Com nota 9,5 no quesito organização, a 1° Copa Talentos de Futebol tem como 

destaque a excelente atuação da arbitragem. 

Sandro Luís Pires, árbitro padrão Fifa, recém chegado a Caraguatatuba, trabalha ao 

lado do competente Mauricio Soares. 

Sandro Luís Pires: "Estou gostando da cidade e muito feliz em trabalhar a convite 

do prof. Cláudio, um dos organizadores da "Copinha". 

Alexandro Lauriano de Melo, tesoureiro do Força Jovem FC, prestando assessoria 

ao prof. Jorge Avelino fora das quatro linhas, fez questão de cumprimentar um por  

um dos jogadores com palavras de incentivo e confiança no futuro mesmo diante 

da derrota. 

A lateral esquerda Yara, 13 anos, recebeu os cumprimentos do dirigente por sua 

lealdade e pela garra e coragem demonstradas sempre que veste a camisa do time 

da "Toca do Gato". 
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A superação do Força Jovem na "Copinha" 

 

No domingo, 3 de julho, a delegação do Força Jovem FC saiu das dependências da 

"Toca do Gato" para enfrentar a boa e disciplinada equipe do Jetuba, pela Copa 

Talentos, na categoria sub 17. 

Na estreia, jogando em casa, o time comandado interinamente pelo prof. Jorge 

Avelino amargou a derrota pelo placar de 2 X O frente a equipe do Estrela do Morro 

sediada em Morro do Algodão. 

Jetuba sub 17 

No comando do prof.Diogo Silva, o trabalho com as categorias de base do Jetuba 

vem sendo desenvolvido no período de um ano. 

Na 1° Copa Talentos, o time sofreu uma derrota e conquistou uma vitória. 

Diogo Silva: "Com uma vitória hoje contra o  Força Jovem FC, nosso time garante a 

classificação para a próxima fase". 

Bola em jogo 

Com a bola rolando o Jetuba partiu em busca do almejado resultado positivo, 

enquanto o Força Jovem FC buscava nos contra ataques o caminho do gol. 



 

 
 

O time da "Toca do Gato" chegou de modo esporádico a levar perigo contra o gol 

adversário, mas foi  Jetuba o time que tomou as rédeas do jogo e conseguiu 

inaugurar o marcador através de Pedrinho que, entrando pelo lado direito do 

ataque, bateu firme para fazer 1 X 0. 

Com a vantagem no placar a equipe do Jetuba teve tranquilidade para criar mais 

oportunidades e soube aproveitar o momento para fazer o segundo gol numa boa 

finalização do jogador Roni, camisa 18. 

A derrota por 2 X 0 na etapa inicial consolidava a desclassificação do Força Jovem 

FC, com a soma de duas derrotas na concorrida 1° Copa Talentos de Futebol. 

Por sua vez, o Jetuba respirava com mais tranquilidade, tendo como certo o 

passaporte para a próxima etapa da competição. 

Desde os primeiros momentos da partida ainda no tempo inicial, era perceptível 

nas jogadas do Força Jovem FC, as bolas lançadas na direção do atacante Gustavo. 

Na etapa complementar, a equipe veio à campo com mais organização no sistema 

defensivo e com mais determinação, principalmente, dos seus jogadores do meio 

de campo que conseguiram neutralizar os lances de perigo criados pelo time 

adversário. 

Pressionando mais, o Força Jovem FC achou o caminho do gol ao obter êxito nas 

bolas lançadas para o atacante Gustavo, autor dos dois gols do empate. 

Ao apito final o placar de 2 X 2 tornou-se a grande motivação para o Força Jovem 

FC, que terá mais uma chance de seguir firme na competição, caso conquiste na 

próxima rodada um resultado positivo frente a fortíssima equipe sub 17 da 

escolinha de futebol do Vitor Gaúcho. 

Um momento especial registrado pela reportagem se deu quando árbitro padrão 

Fifa, Sandro Luís Pires, se dirigiu ao artilheiro do Força Jovem FC. 

Sandro Luís Pires: "Tenho 30 anos de arbitragem, na minha opinião o Gustavo foi o 

melhor jogador em campo". 

Gustavo: "O senhor fez uma grande arbitragem, e me permitiu aprender várias 

regras, como não por as mãos nas costas do adversário. Parabéns pelo apito sério 

que nos dá confiança e tranquilidade". 

A dupla de árbitros, Sandro Luiz Pires e Maurício Soares tem recebido elogios dos 

dirigentes de equipes e jogadores pelo trabalho competente e até certo ponto 

didático na orientação aos meninos desde o sub 7 ao sub 17 que disputam a 

competição. 

Fora das quatro linhas é digno de registro o trabalho realizado pelo representante 

Luiz Paulo de Menezes. 
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22º Arraiá da Paróquia Santa Terezinha 

 

A comunidade da Paróquia Santa Terezinha, localizada no bairro Martim de Sá, 

realiza entre o dia 1º a 31 de julho o seu 22º Arraiá. Comidas típicas, show de 

prêmios e festa social são as principais atrações. 

Os participantes do show de prêmios concorrem a um carro modelo Brasília, TV 

Led, vale construção e vale supermercado de R$ 1 mil, mesa de madeira, 

premiação de até R$ 2 mil e muito mais. 

O evento será realizado de sexta-feira a domingo, até o final do mês, sempre a 

partir das 19h. 

A Paróquia Santa Terezinha está localizada na Praça Padre José Porfírio de Deus 

Filho,10, Martim de Sá. Mais informações pelo telefone (12)3881.1882. 
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Obras de revitalização da ciclovia na Rio-Santos seguem em ritmo 

acelerado em Caraguatatuba 

 

As obras de revitalização da ciclovia na Rodovia Rio-Santos (SP-55) estão em ritmo 

acelerado e a parte de repavimentação já chegou ao Poiares. Todo o trecho, do 

trevo de entrada de Caraguatatuba até a divisa com São Sebastião será 

revitalizado. 

A obra é executada pela equipe da empresa Solovia Engenharia e Construções que 

faz a manutenção, recapeamento e nivelamento da via para que o trecho possa ser 

pavimentado. 

O investimento total da Prefeitura de Caraguatatuba é em torno de R$ 10,5 

milhões e o trabalho também inclui o serviço de drenagem, sinalizações, pinturas e 

todo o processo de revitalização, que diz respeito à modernização e arborização 

dos 12 km de extensão de ciclovia. 

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Leandro Borella, a revitalização irá 

trazer melhorias na infraestrutura do município e na qualidade de vida para os 

munícipes que utilizam as ciclovias diariamente. “A reforma e revitalização trarão 

benefícios na qualidade de vida e, principalmente, na segurança da população, 

tendo em vista o grande fluxo de ciclistas que circulam em Caraguatatuba.” 

A previsão é que a ciclovia seja revitalizada e entregue no primeiro semestre de 

2023. 
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Caraguatatuba recebe hoje o Arena Cross e R$3 milhões para a 

economia local 

 

Caraguatatuba recebe neste sábado, dia 2 de julho a segunda etapa da temporada 

2022 do Arena Cross. O tradicional campeonato off-road será realizado mais uma 

vez no estacionamento do Serramar Shopping, acompanho de uma caravana de 

mais de mil pessoas que movimentam a economia do município. 

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

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

uma receita extra de cerca de R$ 3 milhões. Em Caraguatatuba, por ser um local 

turístico e de praia, os números podem ser ainda maiores. 

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

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

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

Aguilar Junior, prefeito de Caraguatatuba. 

Pilotos, equipes, familiares, imprensa, convidados e fãs que acompanham o 

campeonato contribuem para o setor de serviços, como hotéis, pousadas, 

supermercados, restaurantes, bares, postos de combustíveis, farmácias, etc. 

“Esta é a sexta vez Caraguatatuba recebe o Arena Cross, sem falar no Arena 

Freestyle e o Arena Verão, todos promovidos pela Romagnolli Eventos, que também 

foram realizados neste ano na cidade. Agradeço o apoio da Prefeitura do Municipal 

e de todos os envolvidos na operação”, destaca Carlinhos Romagnolli, diretor geral 

do Arena Cross. 

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

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

são profissionais da cidade. “Acredito que todos são beneficiados. Para o Arena 

Cross, é importante ter como sede um município bem estruturado e, para 



 

 
 

Caraguatatuba, a contrapartida são essas oportunidades para os moradores locais 

que têm a oportunidade de trabalhar em uma grande competição nacional”, finaliza 

Romagnolli. 

Ingressos seguem disponíveis 

Para assistir das arquibancadas a segunda etapa do Arena Cross 2022, basta 

trocar dois quilos de arroz ou feijão nos seguintes pontos de troca: Concessionária 

Universo Honda Caraguatatuba (Rua Major Ayres, 379 – Centro) e Loja Sthill 

(Serramar Shopping). Os alimentos arrecadados serão doados ao Fundo Social de 

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

cidade. 

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

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

Caraguatatuba, Projeto Nova Onda Caraguá, Serramar Shopping, Revista Pró Moto, 

Revista Dirt Action e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação 

Brasileira de Motociclismo (CBM). 

A realização é da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes 

a Motor (Linem). 

Serviço: 

Arena Cross – 2ª etapa 

Data: 2 de julho 

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

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

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

379 – Centro) e Loja Sthill (Serramar Shopping) 

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

evento – 19h Provas – 19h30 
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Motoqueiro é preso com mais de 1kg de maconha, em Caraguatatuba 

 

Na quinta-feira (30) por volta das 21h15m uma equipe do 20º Batalhão de Polícia 

Militar do Interior em patrulhamento pelo bairro Tarumâ em Caraguatatuba avistou 

um indivíduo em uma motocicleta aparentando ser entregador de lanches, porém 

estava em um local conhecido como ponto de venda de drogas.  

Sendo assim, foi realizada a abordagem e localizada 01 balança de precisão, 5 

tiras de maconha, e a quantia de R$600,00. Diante disso, o autor confessou a 

prática de tráfico de entorpecentes dizendo que era para complementar renda em 

sua casa.  

Assumiu ainda, haver mais drogas em sua residência. No local foi encontrado 01 

tijolo de maconha e mais 17 tiras de maconha, sendo que o total de drogas 

apreendidas foi 1,031g. Diante disso, foi dada voz de prisão ao criminoso e 

recolhido à cadeia pública, permanecendo a disposição da justiça.  
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Caraguatatuba finaliza neste domingo a 5ª edição do Jazz & Vinhos 

Festival 

 

A mistura de música e gastronomia vai esquentar o início de inverno em 

Caraguatatuba. Isso porque a cidade recebe a 5ª edição do Jazz & Vinhos Festival, 

que começou na quinta-feira (30) e termina neste domingo (3/7), na Praça da 

Cultura (Avenida da Praia), no Centro. 

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 funcionam neste domingo (3/7), das 11h30 às 22h. 

Agenda musical: 

3 de julho (domingo) 

14h – Classe A Jazz Quartet 

16h – Elias Pontes e Trio 

19h – Gabriel Marotti e Grupo 

20h30 – Blackommodoro 

O evento é realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 

Turismo (Setur) 
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Candidatos à GCM de Caraguatatuba se apresentam para o primeiro 

dia do curso de formação 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e 

Proteção ao Cidadão, e a Comissão do Concurso Público, deram as boas vindas aos 

candidatos à Guarda Civil Municipal (GCM), nesta sexta-feira (1º/7), que se 

apresentaram no primeiro dia do curso de formação intensivo. 

O evento foi realizado na Fundação Cultural e Educacional de Caraguatatuba – 

FUNDACC e contou com a presença do prefeito Aguilar Junior, do secretário de 

Mobilidade Urbana, Marcel Giorgeti, além dos cinco membros da Comissão do 

Concurso, os oficiais da GCM, superintendente e corregedor e os diretores. 

O início da 2ª fase do Concurso foi realizado mediante apresentação do 

regulamento interno do curso de formação, que será iniciado na próxima segunda-

feira (4). O objetivo foi orientar sobre a postura que os alunos deverão adotar como 

futuros GCM, assim como os compromissos e as obrigações. 

O momento foi de grande emoção para o prefeito Aguilar Junior que iniciou o 

discurso desejando as boas vindas aos alunos e destacou o próximo passo que é a 

formação. “Dediquem-se e façam o melhor. É uma honra formar a 1ª turma da 

GCM, uma proposta pessoal desde 2016. Aprendam, tirem dúvidas, que daqui a 

alguns meses vocês estarão nas ruas defendendo a população e honrando nosso 



 

 
 

brasão. Sejam bem vindos à escola de formação da 1ª turma da Guarda Civil 

Municipal de Caraguatatuba”, disse. 

Na ocasião, também foram entregues as camisetas com a identificação de cada 

aluno e eles puderam sanar as dúvidas referentes à próxima etapa do concurso. 

O secretário de Mobilidade Urbana, Marcel Giorgeti, aproveitou para parabenizar 

também a equipe que faz parte da Comissão do Concurso e torna possível a 

implantação da GCM no município e a comunicação com os candidatos. “Todos que 

estão à frente do concurso são servidores municipais de carreira. Eles que deram 

suporte, acompanharam e fizeram todo o planejamento do concurso. Toda essa 

transparência foi possível por conta dos esforços de cada um deles”, disse. 

Fizeram parte dos discursos de abertura aos candidatos, o presidente da Comissão 

do Concurso, Maurício Ferreira; o superintendente da GCM, Tenente Cláudio Dias; e 

o corregedor Hugo Leonardo Bernardes. 

Sobre o curso 

Nos dias de curso, a Prefeitura de Caraguatatuba irá disponibilizar transporte 

diário, ida e volta, exclusivamente para os Alunos Guarda com saída da sede da 

Secretaria de Mobilidade Urbana de Caraguatatuba até o local do curso. O 

embarque será às 6h e o retorno de São José dos Campos será às 17h30. 

O curso terá 640 horas, será presencial e ministrado no Centro Formação do 

Educador (Cefe)  Profª Leny Bevilacqua, que fica situado na Avenida Olivo Gomes, 

250, no bairro Santana, em São José dos Campos. As disciplinas serão dividas 

entre teóricas e práticas. 
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Maconha delivery: Motoboy é preso entregando a droga "para 

complementar renda" 

PM apreendeu mais de 1 kg de maconha e R$600 

 

Um motoboy que entregava maconha para complementar sua renda foi preso no 

bairro Tarumâ, região Sul de Caraguatatuba. Apesar da aparência de entregador de 

lanches, a Polícia Militar decidiu abordá-lo por ser um lugar famoso como ponto de 

venda de drogas. 

Ao invés de lanches, a equipe encontrou uma balança de precisão, cinco tiras de 

maconha e R$ 600 em dinheiro. O motoboy confessou que entregava drogas para 

ajudar a pagar as contas em casa. Além disso, segundo a PM, confessou guardar 

mais drogas em sua residência. 

No local, a polícia apreendeu um tijolo de maconha e mais 17 tiras de erva, 

totalizando mais de um quilo (1,031 kg). Ele foi preso em flagrante por tráfico. 
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Caraguatatuba manteve a liderança no ranking dos municí-
pios paulistas com maior taxa de vítimas por homicídio por 100 
mil habitantes, nos cinco primeiros meses de 2022, com 25,08. 
Os dados da Secretaria de Segurança Pública levam em conta o 
número de pessoas mortas em casos de homicídio doloso entre 
junho de 2019 e maio deste ano. De acordo com a Secretaria 
de Segurança Pública, Caraguatatuba está entre as seis cidades 

Com maior taxa de homicídios do 
litoral, Caraguatatuba registra alta em 
assassinatos em 2022

da Região Metropolitana do Vale do Paraíba com maior taxa de 
homicídios do estado. Além do município, Pindamonhangaba 
registrou 22,83 vítimas no mesmo período.  Somente nos cinco 
primeiros meses deste ano, Caraguatatuba já contabiliza 14 ca-
sos de homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar. 
Em 2019, durante todo o ano, foram registrados 25 casos entre 
janeiro e dezembro. Página 10

Região Política Turismo
LDO 2023 é aprovada 
na Câmara e prevê 
orçamento de 
mais de R$ 1 bi em 
Ilhabela

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

Comunidade 
da Cocanha, em 
Caraguatatuba, irá 
representar 
Brasil em concurso 
internacionalPágina 6 Página 5 Página 12
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Jovem, dinâmico, arrojado, contempo-
râneo. 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 traba-
lho voltada ao desenvolvimento urbano e 
turístico não só no município como tam-
bém na região, Tavano é um estreante na 
corrida eleitoral, porém com muita cons-
ciência 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 polí-
tica, entendendo que minha postura enga-
jada possa ser uma boa alternativa de solu-
ção aos assuntos ligados à nossa região”. 

Tavano diz que nos últimos meses per-
cebeu que esses pedidos se intensificaram. 
“Resolvi reunir os 10% de inspiração aos 
outros 90% de transpiração que me com-
põem para lutar em nome de todos”, afir-
ma ele, que até então vinha adiando tal 
decisão.  

Casado, pai de 2 filhos, santista de nas-
cimento, mas caiçara de coração Rodrigo 
Tavano, 44 anos, escolheu Caraguatatuba 
como seu lar há 25 anos. Tavano é proprie-
tário da pousada Vivendas Sol e Mar, no 
Massaguaçu, e com o tempo também se 
tornou referência nos assuntos ligados ao 
turismo regional. Ocupou cargos relevan-
tes em entidades do setor, entre elas a As-
sociação Brasileira da Indústria de Hotéis 
do Estado de São Paulo, da qual é o atual 
vice-presidente, e a Secretaria de Turis-
mo 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 es-
colheu 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 cha-
mado fundão eleitoral e, segundo ele, foi 
um quesito fundamental para sua esco-
lha. “Pelo Partido Novo, sou o único pré-

Marcello Veríssimo

-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 Ta-
vano 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 au-
xílio-moradia e o direito ao ressarcimento 
integral de suas despesas com saúde, por 
exemplo. “Todos os auxílios complemen-
tares que existem abrimos mão, é um com-
promisso para redução de custos”. 

O Novo é um partido político de direita 
que foi fundado em 2011 e oficialmente re-
gistrado em 2015. Nas eleições deste ano, 
o Novo aposta na candidatura de Luiz Feli-
pe 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 par-
tidos têm até o próximo dia 15 de agosto 
para registrar oficialmente suas candida-
turas. 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 pú-
blico, 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 Lito-
ral Norte no Congresso Nacional, em Bra-
sília. “Há muito tempo a população da nos-
sa 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.

Rodrigo Tavano, do Partido Novo, quer ser a 
voz do Litoral Norte na Câmara dos Deputados
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Com maior taxa de homicídios do litoral, 
Caraguá registra alta em assassinatos em 2022  

Caraguatatuba manteve a liderança 
no ranking dos municípios paulistas com 
maior taxa de vítimas por homicídio por 
100 mil habitantes, nos cinco primeiros 
meses de 2022, com 25,08. Os dados da 
Secretaria de Segurança Pública levam 
em conta o número de pessoas mortas em 
casos de homicídio doloso entre junho de 
2019 e maio deste ano. 

A SSP informou que a comparação 
com 2021, neste momento, é errônea 
levando em consideração o período de 
isolamento social, quando menos pes-
soas circulavam pelas ruas, em razão da 
pandemia da Covid-19. Para se ter uma 
ideia, em 2019, a taxa era de 6,58.  

De acordo com a Secretaria de Segu-
rança Pública, Caraguatatuba está entre 
as seis cidades da Região Metropolitana 

Marcello Veríssimo do Vale do Paraíba com maior taxa de 
homicídios do estado. Além do municí-
pio, Pindamonhangaba registrou 22,83 
vítimas no mesmo período.  

Somente nos cinco primeiros meses 
deste ano, Caraguatatuba já contabiliza 
14 casos de homicídio doloso, ou seja, 
quando há intenção de matar. Em 2019, 
durante todo o ano, foram registrados 25 
casos entre janeiro e dezembro. 

De acordo com a polícia, a segunda 
cidade em que mais se corre risco de ser 
assassinado é Ubatuba. Nos cinco pri-
meiros meses do ano o município conta-
biliza 11 casos.  

No caso dos homicídios, São Sebas-
tião e Ilhabela podem ser consideradas os 
municípios mais seguros do litoral nor-
te, com cinco e um casos registrados em 
2022. 

Para Pedro Hirochi, presidente do 
Conseg (Conselho de Segurança) de Ca-
raguatatuba, os atuais dados da SSP são 
preocupantes, mas não surpreendentes. 
“Apesar dos esforços das forças de segu-
rança pública do litoral, tanto da Polícia 
Civil quanto da Polícia Militar, nada foi 
resolvido e nada se fez até agora efetiva-
mente”, diz o presidente do Conselho de 
Segurança. 

Pedro Hirochi se refere ao oficio que 
foi protocolado junto ao secretario de Se-
gurança Pública João Camilo com uma 
série de demandas para melhorar a segu-
rança. Ele cita a reforma da DDM (Dele-
gacia de Defesa da Mulher) e a falta de 
servidores no efetivo da Polícia Civil. “A 
sociedade civil tem o direito de cobrar 
providências efetivas. É a vida das pes-
soas que está em jogo”, diz Hirochi.
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ESPORTE
Jornal do Litoral

Caraguatatuba recebe no dia 15 de ju-
lho (sexta-feira), a edição 136 do LFA, 
segundo maior evento de MMA do mun-
do. O evento será marcado pela estreia de 
Maria Eduarda, de 19 anos, lutadora do 
município, na sua primeira luta profissio-
nal da carreira.

Maria Eduarda assinou nesta semana 
o contrato com o LFA, que serve como 
celeiro e início da carreira de vários luta-
dores que hoje se encontram no UFA. A 
lutadora vem sendo destaque em compe-
tições de Muay Thai e conta com um car-
tel 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 ini-
ciou 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 oportuni-
dade e confio muito nos meus treinado-
res. Os que vão assistir e Caraguatatuba 
inteira podem esperar, no mínimo, uma 
guerra no octógono. Estou bem prepara-
da e prometo dar um show”, prevê a lu-
tadora. 

A atleta, atualmente, se prepara forte 
para sua estreia no MMA profissional, 
tendo duas sessões de treino por dia, tota-
lizando seis horas diárias. Maria Eduar-
da, 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 Recre-
ação, 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 mun-
do espera receber cerca de 3 mil pessoas. 

Da redação 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 in-
teressados devem comparecer no Fun-
do 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, Caragua-
tatuba 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.

Atleta de Caraguatatuba assina seu primeiro 
contrato profissional para luta do LFA 136 em julho
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TURISMO
Jornal do Litoral

Melhores Vilas Turísticas: comunidade da 
Cocanha, em Caraguatatuba, irá representar 
Brasil em concurso internacional

A Vila Turística Comunitária dos Pesca-
dores e Maricultores da Praia da Cocanha, 
em Caraguatatuba, será uma das duas re-
presentantes do Brasil no concurso global 
liderado pela Organização Mundial do Tu-
rismo (OMT) que vai eleger as “Melhores 
Vilas Turísticas” do mundo. A escolha foi 
feita pelo Ministério do Turismo (MTur).

  Inscrita na etapa nacional pela Secreta-
ria Municipal de Turismo (Setur), a Vila da 
Cocanha ainda mantém as características 
de uma comunidade caiçara, onde os tradi-
cionais pescadores colocam seus barcos ao 
mar e seguem para tratar da sua Fazenda de 
Mexilhão, a qual se transformou na maior 
fazenda de marisco do Estado de São Pau-
lo. 

A Vila se destaca pelo modo de vida 
de seus moradores, principalmente, pelas 
ações ambientalmente responsáveis, que 
utilizam os saberes culturais dos caiçaras 
do litoral brasileiro e a natureza exuberan-
te e suas riquezas para conscientizar sobre 
a necessidade da preservação ambiental e 
para a continuidade dos fazeres originários 
que sustentam a identidade cultural de seu 
povo, enquanto gera complementação de 
renda para as famílias.

O concurso identifica vilas que tenham 
adotado abordagens inovadoras e transfor-
madoras para o turismo nas áreas rurais e 
que estejam alinhadas aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 

Da redação

O país tem ainda como candidata a Vila 
de Paranapiacaba, distrito do município de 
Santo André (SP).

Na próxima etapa, as candidaturas se-
rão avaliadas por um Conselho Consultivo 
externo independente, composto por espe-
cialistas nas diferentes áreas com base nas 
nove áreas de avaliação que abrangem re-
cursos naturais e culturais, bem como ini-
ciativas nos três pilares da sustentabilidade 
(econômico, social e ambiental). 

O resultado do concurso será anunciado 
durante a Assembleia Geral da Organiza-
ção Mundial do Turismo no final do ano. 

Por meio de um selo, a OMT identificará 
as ‘Melhores Vilas Turísticas’, que servirão 
como exemplo mundial. 

Para o presidente da Associação dos 
Pescadores e Maricultores da Praia da Co-
canha (Amapec), José Luiz Alves, a classi-
ficação já representa uma grande conquis-
ta. “O fato de sermos uma das duas vilas 
representantes do país nos deixa orgulho-
sos e significa a certeza de que estamos no 
caminho certo. Nós agradecemos a Prefei-
tura, ao prefeito Aguilar Junior e aos de-
mais parceiros que nos ajudaram até aqui”, 
afirmou.  Outras informações sobre a Vila 
Turística dos Pescadores e Maricultores 
da Praia da Cocanha estão disponíveis no 
www.caragua.tur.br/atrativos-turisticos/de-
-base-comunitaria/. 

Seleção

Para escolher os projetos o MTur levou 
em consideração três critérios: estar posi-
cionado digitalmente e conseguir divulgar 
seus produtos turísticos; possuir ações de 
turismo de base comunitária ou produção 
associada a cadeias, como a de alimentos 
e de artesanato; dispor de um evento tradi-
cional com visitação turística no calendário 
oficial.

O Brasil teve destaque na primeira edi-
ção do concurso, realizado no ano passado, 
e a Rota do Enxaimel (SC) foi escolhida 
como uma das melhores vilas turísticas do 
planeta.


