
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Segunda e Terça-Feira, 04 e 05 de Julho de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Basquete masculino de Caraguá é Tricampeão invicto da Copa Metropolitano 

 

Caraguatatuba 

Caçador é preso no Parque Estadual da Serra do Mar em Caraguatatuba 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Aprovados em concurso da GCM de Caraguá iniciam curso de formação 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego até quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba aponta crescimento na emissão de alvarás para a construção civil 

no 2º trimestre do ano 

 

Caraguatatuba 

Câmara de Caraguatatuba fecha 1º semestre com mais de 200 proposituras 

aprovadas; sessões voltam em agosto 

 

Caraguatatuba 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta em Caraguatatuba 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

GCM de São José inicia formação da Guarda de Caraguatatuba 

 

Contra e Verso 

Caraguatatuba 

Carlos Lothar é Cidadão Caraguatatubense 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Tem vaga! PAT de Caraguá disponibiliza 140 oportunidades de emprego 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/basquete-masculino-de-caragua-e-tricampeao-invicto-da-copa-metropolitano/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/cacador-e-preso-no-parque-estadual-da-serra-do-mar-em-caraguatatuba/
https://radarlitoral.com.br/noticias/20000/aprovados-em-concurso-da-gcm-de-caragua-iniciam-curso-de-formacao
https://radarlitoral.com.br/noticias/20001/pat-de-caraguatatuba-tem-140-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/20002/caraguatatuba-aponta-crescimento-na-emissao-de-alvaras-para-a-construcao-civil-no-2%EF%BF%BD-trimestre-do-ano
https://radarlitoral.com.br/noticias/20002/caraguatatuba-aponta-crescimento-na-emissao-de-alvaras-para-a-construcao-civil-no-2%EF%BF%BD-trimestre-do-ano
https://radarlitoral.com.br/noticias/20004/camara-de-caraguatatuba-fecha-1%EF%BF%BD-semestre-com-mais-de-200-proposituras-aprovadas;-sessoes-voltam-em-agosto
https://radarlitoral.com.br/noticias/20004/camara-de-caraguatatuba-fecha-1%EF%BF%BD-semestre-com-mais-de-200-proposituras-aprovadas;-sessoes-voltam-em-agosto
https://radarlitoral.com.br/noticias/20005/festival-da-tainha-&-pescados-caicaras-comeca-nesta-quinta-em-caraguatatuba
https://www.portalr3.com.br/2022/07/gcm-de-sao-jose-inicia-formacao-da-guarda-de-caraguatatuba/
https://contraeverso.com.br/carlos-lothar-e-cidadao-caraguatatubense/
https://www.ovale.com.br/emprego/tem-vaga-pat-de-caragua-disponibiliza-140-oportunidades-de-emprego-1.220891


 

 
 

Caraguatatuba 

Litoral Norte possui 18 praias impróprias para banho, afirma Cetesb 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Arena Cross enaltece tradição em Caraguatatuba e deixa espectadores em êxtase 

com corridas  

 

Caraguatatuba 

Cine Clube exibe sessões gratuitas aos sábados na Videoteca Lúcio Braun  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é tricampeã da Copa Metropolitano de Basquete de forma invicta  

 

Ilhabela Web 

Caraguatatuba 

Arena Cross enaltece tradição em Caraguatatuba e deixa espectadores em êxtase 

com corridas 

 

Caraguatatuba 

Aplicativo Cittamobi passa por ajustes nos itinerários dos ônibus 

 

Caraguatatuba 

Mutirão de Combate à Dengue em Caraguatatuba visita aproximadamente 25 mil 

imóveis 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras 

 

Caraguatatuba 

“Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso” – diz Aguilar Junior 

 

012 News 

Caraguatatuba 

GCM de São José inicia formação da Guarda Municipal de Caraguatatuba 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego até quarta-feira  

 

Caraguatatuba 

https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/litoral-norte-possui-18-praias-improprias-para-banho-afirma-cetesb-1.220892
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/04/arena-cross-enaltece-tradicao-em-caraguatatuba-e-deixa-espectadores-em-extase-com-corridas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/04/arena-cross-enaltece-tradicao-em-caraguatatuba-e-deixa-espectadores-em-extase-com-corridas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/04/cine-clube-exibe-sessoes-gratuitas-aos-sabados-na-videoteca-lucio-braun/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/04/caraguatatuba-e-tricampea-da-copa-metropolitano-de-basquete-de-forma-invicta/
https://ilhabelaweb.com.br/arena-cross-enaltece-tradicao-em-caraguatatuba-e-deixa-espectadores-em-extase-com-corridas/
https://ilhabelaweb.com.br/arena-cross-enaltece-tradicao-em-caraguatatuba-e-deixa-espectadores-em-extase-com-corridas/
https://ilhabelaweb.com.br/aplicativo-cittamobi-passa-por-ajustes-nos-itinerarios-dos-onibus/
https://ilhabelaweb.com.br/mutirao-de-combate-a-dengue-em-caraguatatuba-visita-aproximadamente-25-mil-imoveis/
https://ilhabelaweb.com.br/mutirao-de-combate-a-dengue-em-caraguatatuba-visita-aproximadamente-25-mil-imoveis/
https://www.caraguatv.com.br/2022/07/04/festival-da-tainha-pescados-caicaras/
https://www.caraguatv.com.br/2022/07/04/eu-quero-deixar-um-legado-e-voces-fazem-parte-disso-diz-aguilar-junior/
https://www.012news.com.br/gcm-de-sao-jose-inicia-formacao-da-guarda-municipal-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/pat-de-caraguatatuba-tem-140-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira


 

 
 

Caraguatatuba é tricampeã da Copa Metropolitano de Basquete de forma invicta  

 

Caraguatatuba 

Arena Cross enaltece tradição em Caraguatatuba e deixa espectadores em êxtase 

com corridas  

 

Caraguatatuba 

1º Caraguá Chess Kids reúne 88 crianças de 27 escolas de Caraguatatuba no 

Ciase Travessão  

 

Caraguatatuba 

Sebrae promove palestra sobre formas de agregar artesanato e designer com 

Pedro Franco  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba avança no projeto de lei do Sistema de Inspeção Municipal ao lado 

dos representantes do Litoral Norte  

 

Caraguatatuba 

Mutirão de Combate à Dengue em Caraguatatuba visita aproximadamente 25 mil 

imóveis  

 

Caraguatatuba 

‘Bairro a Bairro’ inicia trabalhos Perequê-Mirim em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Reclamações de transporte lideram balanço do Procon de Caraguatatuba em junho  

 

Caraguatatuba 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras é realizado de 7 a 10 de julho em 

Caraguatatuba; veja programação  

 

Caraguatatuba 

Aplicativo Cittamobi passa por ajustes nos itinerários dos ônibus  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura entrega praça em homenagem à moradora do Camaroeiro  

 

Caraguatatuba 

“Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso”, disse prefeito de 

Caraguatatuba em aula inaugural da Guarda Civil Municipal  

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-e-tricampea-da-copa-metropolitano-de-basquete-de-forma-invicta
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/arena-cross-enaltece-tradicao-em-caraguatatuba-e-deixa-espectadores-em-extase-com-corridas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/arena-cross-enaltece-tradicao-em-caraguatatuba-e-deixa-espectadores-em-extase-com-corridas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/1o-caragua-chess-kids-reune-88-criancas-de-27-escolas-de-caraguatatuba-no-ciase-travessao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/1o-caragua-chess-kids-reune-88-criancas-de-27-escolas-de-caraguatatuba-no-ciase-travessao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/sebrae-promove-palestra-sobre-formas-de-agregar-artesanato-e-designer-com-pedro-franco
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/sebrae-promove-palestra-sobre-formas-de-agregar-artesanato-e-designer-com-pedro-franco
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-avanca-no-projeto-de-lei-do-sistema-de-inspecao-municipal-ao-lado-dos-representantes-do-litoral-norte
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-avanca-no-projeto-de-lei-do-sistema-de-inspecao-municipal-ao-lado-dos-representantes-do-litoral-norte
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/mutirao-de-combate-a-dengue-em-caraguatatuba-visita-aproximadamente-25-mil-imoveis
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/mutirao-de-combate-a-dengue-em-caraguatatuba-visita-aproximadamente-25-mil-imoveis
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/bairro-a-bairro-inicia-trabalhos-pereque-mirim-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/reclamacoes-de-transporte-lideram-balanco-do-procon-de-caraguatatuba-em-junho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/festival-da-tainha-pescados-caicaras-e-realizado-de-7-a-10-de-julho-em-caraguatatuba-veja-programacao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/festival-da-tainha-pescados-caicaras-e-realizado-de-7-a-10-de-julho-em-caraguatatuba-veja-programacao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/aplicativo-cittamobi-passa-por-ajustes-nos-itinerarios-dos-onibus
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-entrega-praca-em-homenagem-a-moradora-do-camaroeiro
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/eu-quero-deixar-um-legado-e-voces-fazem-parte-disso-disse-prefeito-de-caraguatatuba-em-aula-inaugural-da-guarda-civil-municipal
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/eu-quero-deixar-um-legado-e-voces-fazem-parte-disso-disse-prefeito-de-caraguatatuba-em-aula-inaugural-da-guarda-civil-municipal


 

 
 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

1º Caraguá Chess Kids reúne 88 crianças de 27 escolas de Caraguatatuba no 

Ciase Travessão 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego até quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba é tricampeã da Copa Metropolitano de Basquete de forma invicta 

 

Caraguatatuba 

Arena Cross enaltece tradição em Caraguatatuba e deixa espectadores em êxtase 

com corridas 

 

Caraguatatuba 

1º Caraguá Chess Kids reúne 88 crianças de 27 escolas de Caraguatatuba no 

Ciase Travessão 

 

Caraguatatuba 

Sebrae promove palestra sobre formas de agregar artesanato e designer com 

Pedro Franco 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba avança no projeto de lei do Sistema de Inspeção Municipal ao lado 

dos representantes do Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Mutirão de Combate à Dengue em Caraguatatuba visita aproximadamente 25 mil 

imóveis 

 

Caraguatatuba 

Balanço: Câmara de Caraguatatuba aprova mais de 200 proposituras no primeiro 

semestre de 2022 

 

Caraguatatuba 

VALDIR BRITO JÚNIOR VENCE PRIMEIRA ETAPA DO 33º CAMPEONATO BRASILEIRO 

DE JET SKI 

 

Caraguatatuba 

Cine Clube exibe sessões gratuitas aos sábados na Videoteca Lúcio Braun 

https://www.reporteronlinelitoral.com.br/1o-caragua-chess-kids-reune-88-criancas-de-27-escolas-de-caraguatatuba-no-ciase-travessao/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/1o-caragua-chess-kids-reune-88-criancas-de-27-escolas-de-caraguatatuba-no-ciase-travessao/
https://falacaragua.com.br/2022/07/pat-de-caraguatatuba-tem-140-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-e-tricampea-da-copa-metropolitano-de-basquete-de-forma-invicta/
https://falacaragua.com.br/2022/07/arena-cross-enaltece-tradicao-em-caraguatatuba-e-deixa-espectadores-em-extase-com-corridas/
https://falacaragua.com.br/2022/07/arena-cross-enaltece-tradicao-em-caraguatatuba-e-deixa-espectadores-em-extase-com-corridas/
https://falacaragua.com.br/2022/07/1o-caragua-chess-kids-reune-88-criancas-de-27-escolas-de-caraguatatuba-no-ciase-travessao/
https://falacaragua.com.br/2022/07/1o-caragua-chess-kids-reune-88-criancas-de-27-escolas-de-caraguatatuba-no-ciase-travessao/
https://falacaragua.com.br/2022/07/sebrae-promove-palestra-sobre-formas-de-agregar-artesanato-e-designer-com-pedro-franco/
https://falacaragua.com.br/2022/07/sebrae-promove-palestra-sobre-formas-de-agregar-artesanato-e-designer-com-pedro-franco/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-avanca-no-projeto-de-lei-do-sistema-de-inspecao-municipal-ao-lado-dos-representantes-do-litoral-norte/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-avanca-no-projeto-de-lei-do-sistema-de-inspecao-municipal-ao-lado-dos-representantes-do-litoral-norte/
https://falacaragua.com.br/2022/07/mutirao-de-combate-a-dengue-em-caraguatatuba-visita-aproximadamente-25-mil-imoveis/
https://falacaragua.com.br/2022/07/mutirao-de-combate-a-dengue-em-caraguatatuba-visita-aproximadamente-25-mil-imoveis/
https://falacaragua.com.br/2022/07/balanco-camara-de-caraguatatuba-aprova-mais-de-200-proposituras-no-primeiro-semestre-de-2022/
https://falacaragua.com.br/2022/07/balanco-camara-de-caraguatatuba-aprova-mais-de-200-proposituras-no-primeiro-semestre-de-2022/
https://falacaragua.com.br/2022/07/valdir-brito-junior-vence-primeira-etapa-do-33o-campeonato-brasileiro-de-jet-ski/
https://falacaragua.com.br/2022/07/valdir-brito-junior-vence-primeira-etapa-do-33o-campeonato-brasileiro-de-jet-ski/
https://falacaragua.com.br/2022/07/cine-clube-exibe-sessoes-gratuitas-aos-sabados-na-videoteca-lucio-braun/


 

 
 

Caraguatatuba 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras é realizado de 7 a 10 de julho em 

Caraguatatuba; veja programação 

 

Caraguatatuba 

Matéria do Jornal Massaguaçu é aprovada por Júri técnico e concorre ao 9º Prêmio 

Sebrae de Jornalismo 

 

Caraguatatuba 

“Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso”, diz prefeito de 

Caraguatatuba em aula inaugural da Guarda Civil Municipal 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Câmara de Caraguatatuba aprova mais de 200 proposituras no primeiro semestre 

de 2022 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba entrega praça em homenagem à moradora do 

Camaroeiro 

 

Caraguatatuba 

Matéria do Jornal Massaguaçu é aprovada por Júri técnico e concorre ao 9º Prêmio 

Sebrae de Jornalismo 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

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

quinta-feira  

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba oferece 140 oportunidades de emprego  

 

Caraguatatuba 

Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba: “Eu quero deixar um legado e vocês 

fazem parte disso”, diz Aguilar Junior em aula inaugural  

 

Caraguatatuba 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras é realizado de 7 a 10 de julho em 

Caraguatatuba; veja programação  

 

Litoral em Pauta 

https://falacaragua.com.br/2022/07/festival-da-tainha-veja-programacao/
https://falacaragua.com.br/2022/07/festival-da-tainha-veja-programacao/
https://falacaragua.com.br/2022/07/materia-do-jornal-massaguacu-e-aprovada-por-juri-tecnico-e-concorre-ao-9o-premio-sebrae-de-jornalismo/
https://falacaragua.com.br/2022/07/materia-do-jornal-massaguacu-e-aprovada-por-juri-tecnico-e-concorre-ao-9o-premio-sebrae-de-jornalismo/
https://falacaragua.com.br/2022/07/eu-quero-deixar-um-legado-e-voces-fazem-parte-disso-diz-prefeito-de-caraguatatuba-em-aula-inaugural-da-guarda-civil-municipal/
https://falacaragua.com.br/2022/07/eu-quero-deixar-um-legado-e-voces-fazem-parte-disso-diz-prefeito-de-caraguatatuba-em-aula-inaugural-da-guarda-civil-municipal/
http://massaguanews.com.br/2022/07/camara-de-caraguatatuba-aprova-mais-de-200-proposituras-no-primeiro-semestre-de-2022/
http://massaguanews.com.br/2022/07/camara-de-caraguatatuba-aprova-mais-de-200-proposituras-no-primeiro-semestre-de-2022/
http://massaguanews.com.br/2022/07/prefeitura-de-caraguatatuba-entrega-praca-em-homenagem-a-moradora-do-camaroeiro/
http://massaguanews.com.br/2022/07/prefeitura-de-caraguatatuba-entrega-praca-em-homenagem-a-moradora-do-camaroeiro/
http://massaguanews.com.br/2022/07/materia-do-jornal-massaguacu-e-aprovada-por-juri-tecnico-e-concorre-ao-9o-premio-sebrae-de-jornalismo/
http://massaguanews.com.br/2022/07/materia-do-jornal-massaguacu-e-aprovada-por-juri-tecnico-e-concorre-ao-9o-premio-sebrae-de-jornalismo/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/04/teatro-mario-covas-recebe-festival-dancar-a-vida-caraguatatuba-a-partir-desta-quinta-feira/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/04/teatro-mario-covas-recebe-festival-dancar-a-vida-caraguatatuba-a-partir-desta-quinta-feira/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/04/pat-de-caraguatatuba-oferece-140-oportunidades-de-emprego/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/04/guarda-civil-municipal-de-caraguatatuba-eu-quero-deixar-um-legado-e-voces-fazem-parte-disso-diz-aguilar-junior-em-aula-inaugural/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/04/guarda-civil-municipal-de-caraguatatuba-eu-quero-deixar-um-legado-e-voces-fazem-parte-disso-diz-aguilar-junior-em-aula-inaugural/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/05/festival-da-tainha-veja-programacao/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/05/festival-da-tainha-veja-programacao/


 

 
 

Caraguatatuba 

Serramar leva idosos do Instituto Pro+Vida para o Shopping com direito a cinema e 

café da tarde 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

140 vagas de emprego estão disponíveis no PAT de Caraguatatuba nesta segunda  

 

Caraguatatuba 

Candidatos à GCM de Caraguatatuba realizam aula inaugural do curso preparatório 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

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

quinta-feira 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba oferece 140 oportunidades de emprego 

 

Caraguatatuba 

Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba: “Eu quero deixar um legado e vocês 

fazem parte disso”, diz Aguilar Junior em aula inaugural 

 

Caraguatatuba 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras é realizado de 7 a 10 de julho em 

Caraguatatuba; veja programação 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

“Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso”, diz prefeito de 

Caraguatatuba em aula inaugural da Guarda Civil Municipal  

 

Caraguatatuba 

Câmara de Caraguatatuba fecha 1º semestre com mais de 200 proposituras 

aprovadas; sessões voltam em agosto  

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

Mutirão de Combate à Dengue visita 25 mil imóveis em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 
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Caçador é preso no Parque Estadual da Serra do Mar em Caraguatatuba 
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Basquete masculino de Caraguá é Tricampeão invicto da Copa 

Metropolitano 

 

A equipe de basquete masculino adulto de Caraguatatuba conquistou neste sábado 

(2/7), o tricampeonato da Copa Metropolitano de Basquete. O time da Secretaria 

de Esportes e Recreação derrotou o Two’n New Generation, de São José dos 

Campos, por 82 x 67, em partida realizada na cidade de Jacareí. 

A final mostrou a qualidade e concentração da equipe de Caraguatatuba. No início 

do confronto, a equipe de São José dos Campos abriu uma vantagem de 13 pontos, 

porém, com calma, sabedoria e experiência dos jogadores, Caraguatatuba reverteu 

o placar. 

Além do título, Caraguatatuba teve ainda três atletas na seleção do campeonato, 

sendo eles Paulo Batista, Andrew Castro e Elton Costa. Sérgio Scarpel, de Caraguá, 

foi considerado o melhor técnico da competição. 

A Copa Metropolitano de Basquete serviu como preparação para os Jogos 

Regionais, que inicia neste mês e Caraguatatuba defende seu título na modalidade. 

O técnico Sérgio Scarpel avalia o título conquistado por Caraguatatuba. “Esse 

resultado vem fortalecer e reafirmar o trabalho de base que estamos fazendo na 



 

 
 

Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes e Recreação”, 

explica. 

“A equipe de Caraguatatuba mostrou durante todo campeonato seu 

comprometimento, amor e garra com a modalidade. Sei que desta competição 

muito aprendizado foi adquirido para a disputa dos Jogos Regionais que se inicia já 

neste mês de julho”, disse Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba. 
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Caçador é preso no Parque Estadual da Serra do Mar em 

Caraguatatuba 

 

Na tarde deste domingo, 03 de julho, durante o patrulhamento ambiental no 

interior da Unidade de Conservação do Parque Estadual da Serra do Mar, no núcleo 

de Caraguatatuba, um homem com atitude suspeita foi encontrado. 

Ao ser abordado, o indivíduo estava portando uma mochila, aonde foram 

encontrados diversos petrechos para caça de animais silvestres. 

No interior da mochila estavam: 

11 (onze) – munições intactas de cal.36; 

10 (dez) – munições intactas de cal .32; 

01 (uma) – munição intacta de cal.45; 

2 (dois) – pios (apito utilizado para chamar pássaros); 

01 (um) – canivete; 

01 (um) facão. 

Diante do exposto, a ocorrência foi apresentada no DP de Caraguatatuba e o 

delegado tomou conhecimento dos fatos. Foi dada a voz de prisão e elaborado o 

BO/PC: “por caça de animais silvestres, por estar em Unidade de Conservação 

conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça e para exploração de 



 

 
 

produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente, e ainda 

por porte ilegal de arma de fogo, em razão das munições encontradas em sua 

posse”. 

O homem permaneceu à disposição da justiça, os policiais ambientais elaboram o 

auto de infração ambiental com multa no valor de R$ 3.000,00. 
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Aprovados em concurso da GCM de Caraguá iniciam curso de 

formação 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e 

Proteção ao Cidadão, e a Comissão do Concurso Público, receberam os candidatos 

aprovados no concurso público da Guarda Civil Municipal (GCM), na última sexta-

feira (1º/7),  para o 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. As aulas começam nesta segunda-feira 

(4/7). 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 Aguilar. 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”, destacou 

Giorgeti. 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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PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (4) o quadro de vagas para 140 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são de Corretor de Imóveis (10) e Vendedor Externo (10). 

Também há oito vagas para Promotor de Vendas para pessoa com deficiência 

(PcD). 

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

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

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

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Ajudante de 

Mecânico, Ajudante de Obras Temporário, Ajudante de Serralheiro (SERVIÇO 

PESADO), Armador, Atendente (buffet self service), Atendente de Loja (vendedor), 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Mecânico, Carpinteiro, Chefe 

de Cozinha, Chefe de Seção FLV (Frutas, Legumes e Verduras), Consultor de 



 

 
 

Vendas (Autos), Consultor de Vendas, Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, 

Costureira, Cozinheiro (a), Eletricista de Autos, Eletricista de Manutenção, 

Encanador, Encarregado de Obra, Executivo de Contas (Gerente de Contas), 

Faxineiro, Funileiro, Instalador de Alarmes, Instalador de Alarmes Residenciais, 

Instrutor de Inglês, Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de 

Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

Refrigeração, Montador de Veículos, Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de 

Caminhão Munck, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja, Operador 

de Loja Pleno (Fiscal de Prevenção e Perdas), Operador de Produção (Serviço 

Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Automóveis, Polidor 

de Veículos, Preparador de Estruturas Metálicas, Promotor de Vendas (PcD), 

Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de Vendas, 

Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico 

em Elétrica (Subestação), Técnico em Instrumentação, Tratorista, Vendedor 

(Vidraçaria), Vendedor, Vendedor de Roupas, Vendedor de Seguros, Vendedor em 

Ótica e Vendedor Externo. 
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Caraguatatuba aponta crescimento na emissão de alvarás para a 

construção civil no 2º trimestre do ano 

 

Balanço apresentado pela Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Caraguatatuba 

aponta um crescimento de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

Câmara de Caraguatatuba fecha 1º semestre com mais de 200 

proposituras aprovadas; sessões voltam em agosto 

 

A Câmara Municipal de Caraguatatuba fechou o 1º semestre de 2022 com mais de 

200 proposituras aprovadas, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira 

(4/7). O Legislativo entrou em recesso parlamentar no dia 1º de julho e as sessões 

voltam no dia 2 de agosto. 

Os dados são referentes ao período de fevereiro a junho quando foram realizadas 

22 sessões ordinárias. Ao todo foram 35 projetos entre projetos de lei, de 

resolução, de emenda à Lei Orgânica Municipal (LOM) e decretos legislativos. 

(Confira relação abaixo). Foram ainda 38 moções, entre congratulações, repúdio e 

pesar, 125 requerimentos e diversas indicações. 

Relação dos principais Projetos aprovados no primeiro semestre de 2022 

Lei nº 2.604/22 – Autor: Baduca Filho 

– Dispõe sobre a proibição da nomeação de cargos em comissão de livre 

nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas por crimes de 

violência contra a mulher. 

LEI Nº 26.02/22/21 – Autor: Baduca Filho 

– Autoriza o Poder Executivo a receber doações de vidros blindados para viaturas 

da Guarda Civil Municipal, e dá outras providências. 



 

 
 

LEI Nº 2612/22 – Autor: Cristian Bota 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas e da 

proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de idade nas aberturas de 

shows, eventos culturais e similares, públicos ou privados no município de 

Caraguatatuba. 

LEI 2.611/22 – Autor: Dé Construtor 

– Institui o "Dia dos Profissionais Socorristas e dos Emergencistas", e dá outras 

providências 

LEI Nº 2.609/22 – Autor:  Jair Silva 

- Dispõe sobre a criação de pontos de embarques e desembarque para motoristas 

que realizam o serviço de transporte de passageiros oferecido e solicitado por 

aplicativos. 

LEI Nº 2610/22 – Autor: Jair Silva 

– Autoriza o Poder Executivo a declarar de Utilidade Pública a Associação 

Acolhimento Fraterno Caiçara. 

LEI Nº 2.616/22 – Autor: Jair Silva 

– Institui a Semana do Fandango Caiçara e dá outras providências. 

LEI Nº 2617/22 –  Autor:  Tato Aguilar 

– Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem agentes 

de segurança privada juntos aos terminais de caixas eletrônicos, e dá outras 

providências. 

LEI Nº 2608/22 –  Autor: Tato Aguilar 

– Denomina de "Auracy Mansano" a rampa leste de voo livre localizada no Morro 

Santo Antonio 

LEI Nº 2614/22 – Autor:  Tato Aguilar 

- Dispõe sobre a proibição do comércio de veículos automotores em logradouros 

públicos e dá outras providências. 

LEI Nº 2615/22 – Autora: Vera Morais 

– Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir kits de higiene nas cestas básicas 

distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade e dá outras providências. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/22 – Autor: Tato  Aguilar 

– Institui a Galeria "08 de Março" na Câmara Municipal de Caraguatatuba-SP. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 0002/2022– Autor: Marcos Kinkas 



 

 
 

–Dispõe sobre a criação da Comissão de Assuntos Relevantes destinada a 

elaboração de estudos relevantes a políticas públicas destinada à saúde animal. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 06/22 – Autor: Gil Oliveira 

– Constitui Comissão de Assuntos Relevantes destinada à elaboração de estudos e 

tomada de posição da Câmara Municipal em relação a implantação do Sistema 

Cicloviário do Município. 

LEI Nº 2598/22 – Autor: Poder Executivo 

- Dispõe sobre a instituição e organização do Sistema Municipal de Defesa do 

Consumidor - SMDC, institui o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - 

COMDECON e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMDC e dá 

outras providências 

LEI Nº 2606/22 – Autor: Poder Executivo 

– Altera a redação do art.4º, inciso II, da Lei Municipal nº 1.548, de fevereiro de 

2008,que cria o Banco Municipal de Alimentos de Caraguatatuba e dá outras 

providências. 
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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta em 

Caraguatatuba 

 

O 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras será realizado entre quinta-feira e 

domingo (07 a 10/07), no Entreposto de Pesca do Porto Novo, na região sul de 

Caraguatatuba. Com novo nome, o evento traz uma programação que reúne 

cultura, gastronomia, música, artesanato e outros atrativos. 

Nesta edição, a festa espera comercializar mais de 15 toneladas de peixes nas 

mais variadas receitas e in natura. O público poderá degustar pratos já tradicionais 

como as tainhas espalmada (aberta) e recheada, além de pastel de camarão, 

porção de cação e outras opções gastronômicas. As iguarias serão vendidas a 

preços que variam entre R$ 7 e 80. 

A atração será animada por artistas e bandas locais, começando na quinta-feira (7) 

com a apresentação do grupo Maracatu Odé da Mata, às 17h. Em seguida, tem o 

sertanejo de Wany Oliveira e do Zé Andrade. Na sexta-feira (8), a agenda musical 

tem início às 12h com Cesar Nanico, tendo ainda Pacelli, Ed Junior, Samba 5 e o 

grupo US'KARAS. 

O fim de semana soma mais nove atrações, sempre a partir das 12h. O sábado (9) 

começa ao som do Duo FM, Lua & Rodrigo, Thykinho Solo, Iris Manz, Cristiano 

Fragoso. Já no domingo (10), a festa tem Samamba Brasil, Anderson Coelho in Trio 

e as bandas Luacaiana e Conexão Túnel do Tempo. 



 

 
 

Com o objetivo de fortalecer a cultura, incentivar o turismo e movimentar a 

economia da cidade, a expectativa é reunir ao menos 30 mil pessoas durante os 

quatro dias de festa, que também terá a volta dos passeios de barco pelo Rio 

Juqueriquerê. Os moradores e turistas que tiverem interesse na atração devem 

procurar as empresas responsáveis no espaço do evento. 

As barracas, boxes e estandes funcionarão na quinta-feira (7), das 18h às 22h, na 

sexta e sábado (8 e 9), das 12h às 22h e, no domingo (10), das 12h às 20h. O 

evento é organizado entre a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de 

Turismo (Setur), e Associação dos Pescadores da Zona Sul de Caraguatatuba 

(Assopazca), com apoio do Conselho de Turismo (Comtur). 

17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras 

Data: de 7 a 10 de julho 

Local: Entreposto de Pesca do Porto Novo 

Horário: espaços abertos na quinta-feira, das 18h às 22h, na sexta e sábado, das 

12h às 22h e, no domingo, das 12h às 20h 

Entrada: gratuita 

Programação musical 

7 de julho (quinta-feira) 

17h – Maracatu Odé da Mata 

18h – Wany Oliveira 

20h – Zé Andrade 

8 de julho (sexta-feira) 

12h – Cesar Nanico 

14h – Pacelli 

16h – Ed Junior 

18h – Samba 5 

20h – US'KARAS 

9 de julho (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Lua & Rodrigo 

16h – Thykinho Solo 

18h – Iris Manz 

20h – Cristiano Fragoso 



 

 
 

10 de julho (domingo) 

12h – Samamba Brasil 

14h – Anderson Coelho in Trio 

16h – Banda Luacaiana 

18h – Banda Conexão Túnel do Tempo 
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GCM de São José inicia formação da Guarda de Caraguatatuba 

 

A Guarda Civil Municipal de São José dos Campos abriu oficialmente nesta 

segunda-feira (4) o curso de formação da GCM de Caraguatatuba. A aula inaugural 

foi realizada no Cefe. 

“Nossa guarda vai ser formar aprendendo com a melhor GCM do Estado e do país. 

A Guarda de São José é referência nacional. A previsão é que os novos guardas de 

Caraguá já estejam atuando nas ruas na temporada de verão, que começa em 

dezembro”, afirmou o prefeito de Caraguatatuba, José Pereira Aguilar Júnior. 

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de 

Caraguatatuba, Marcel Luiz Giorgeti, por meio de um convênio intermunicipal a 

nossa GCM vai receber esse treinamento para 63 homens e 7 mulheres, com 640 

horas de aula. 

“A criação da GCM em Caraguatatuba faz parte do nosso plano de governo desde 

2017. O concurso foi feito em 2019 mas em razão da pandemia só foi retomado 

agora. Para nós, é um presente e uma honra receber a formação pela GCM de São 

José”, afirmou. 

O curso para formar a GCM de Caraguatatuba seguirá a mesma grade curricular 

usada para formação de novas turmas da GCM de São José, com aulas teóricas e 

práticas, com noções de Direito, Ética, Cidadania, Postura Profissional, 

Patrulhamento Comunitário, entre outras disciplinas. 

Marco 

Para o superintendente da GCM de Caraguá, Cláudio Dias de Oliveira, o convênio 

entre as duas cidades já é referência. “É uma guarda formando outra, do zero”, 

disse. 



 

 
 

“É um momento histórico para nós que, por meio de um convênio entre as 

Prefeituras, iniciamos agora a formação da GCM de Caraguatatuba. É um convênio 

inédito”, afirmou o comandante da GCM de São José, Carlos de Queiroz Alvarez. 
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Carlos Lothar é Cidadão Caraguatatubense 

 

Uma Sessão Solene recheada de Emoção e muita alegria. Este é o resumo da 

Cerimônia que concedeu o Título de Cidadão Caraguatatubense ao Pré-Candidato a 

Deputado Estadual Carlos Lothar, na última Sexta-Feira no Teatro Mário Covas. 

Inúmeras autoridades Civis e Políticas estiveram presentes, juntamente com seus 

apoiadores e a população que prestigiou o evento em massa. Calcula-se que cerca 

de 500 pessoas estiveram presentes ao evento. 

Juntamente com Carlos Lothar recebeu também o Título de Cidadão o Secretário de 

Governo do Estado de São Paulo, Marcos Penido, que não pode estar presente por 

ter sido chamado às pressas pelo Governo Rodrigo Garcia, para definir Emendas 

Parlamentares que serão enviadas para a Assembléia Legislativa na manhã de 

hoje. Penido foi representado por sua esposa e filho. 

Estiveram presentes, dentre outras autoridades o Prefeito de Caraguatatuba, 

Aguilar Júnior, o Vice-Prefeito José Ernesto Servidei, o Presidente da Câmara Tato 

Aguilar e os Vereadores Dé Construtor, Marcos Kinkas, Jair Silva, Vera Morais, 

Baduca Filho, Celso Pereira – autor da homenagem a ambos – os Vereadores 

Licenciados Carlinhos da Farmácia, atual Secretário de Habitação, Marcelo Pereira, 

atual Secretário de Serviços Públicos, o Vereador Nabuco de São Sebastião, Wilson 

Gobetti – Assessor Parlamentar da Prefeitura de Caraguatatuba – Lúcio Fernandes 

e Nivaldo Alves – Ex-Vereadores –  e o Ex-Prefeito de Taquaritinga, Paulo, que 

ocupa função na Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente. 

O autor da homenagem, Celso Pereira esteve acompanhado de sua esposa, 

Carmem Pereira, Carlos Lothar foi a cerimônia com sua esposa Adriana Lothar, 



 

 
 

filhos e parentes e Marcos Penido foi representado por sua esposa Selma Marques 

e o filho, Bruno D’Agostino. 

Após os ritos iniciais da Cerimônia, tendo a Vereadora Vera Morais como Secretária 

dos trabalhos, coube a leitura do Projeto que concedeu o Título de Cidadão a Carlos 

Lothar e a pedido do Presidente da Câmara, toda família do homenageado subiu ao 

palco do Teatro Mário Covas para testemunhar e compartilhar deste momento de 

emoção. A esposa de Celso Pereira entregou um buquê de rosas para a esposa de 

Lothar. Em seguida os procedimentos foram repetidos para a entrega da honraria a 

representante de Marcos Penido, sua esposa, que estava acompanhada do filho, 

que recebeu a honraria e sua mãe o buquê de rosas. 

Conforme a praxe, seguiram-se os pronunciamentos dos presentes a entrega das 

honrarias. No total foram 12 autoridades a discursarem homenageando Lothar e 

Penido, quando todos enalteceram o trabalho desenvolvido por ambos ao longo 

dos anos para trazer benefícios, verbas e obras para o desenvolvimento de 

Caraguatatuba. Como era de se esperar o nome do Governador Rodrigo Garcia foi 

amplamente citado e elogiado, pelo trabalho desenvolvido para a melhoria da 

qualidade de vida do povo de Caraguatatuba e do Litoral Norte como um todo. 

O ponto alto da cerimônia foi o discurso de Carlos Lothar, que agradeceu ao autor, 

Celso Pereira, bem como a todos os Vereadores que aprovaram a propositura. 

Lothar fez um resumo de sua vida, lembrou de seu pai, já falecido e de sua mãe, 

que não pode comparecer por estar se restabelecendo de uma cirurgia. Durante 

seu pronunciamento o homenageado relembrou seu início na vida profissional, 

ainda garoto, a tentativa de entrar para o mundo do futebol profissional, bem como 

a fase ruim, quando foi absorvido pelas drogas e após tratamento, livrou-se do 

vício, momento que sua esposa teve participação decisiva. 

A esposa de Lothar, Adriana, foi destaque no discurso, quando Lothar dedicou 

parte dele para agradecer a todo o apoio recebido por ela, seja para livrar-se das 

drogas, seja para se unir a ele e constituir família. Este foi o terceiro Título de 

Cidadão recebido por Lothar. Nos próximos dias ele receberá a mesma honraria na 

cidade de Lorena. 
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Tem vaga! PAT de Caraguá disponibiliza 140 oportunidades de 

emprego 

Dentre as vagas, 16 para corretor de imóveis, 7 para instalador de alarmes 

residenciais e 4 para ajudante de obras 

 

Nesta segunda-feira (4), o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de 

Caraguatatuba abriu 140 oportunidades de emprego. Dentre as vagas, 16 para 

corretor de imóveis, 7 para instalador de alarmes residenciais e 4 para ajudante de 

obras. 

Atualmente, o PAT de Caraguá só aceita currículos presencialmente. Os 

interessados comparecer ao PAT (R. Taubaté, 520, bairro Sumaré) das 8h às 14h.  

importante levar o RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. 

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (12) 3882-5211. 

*PcD = vaga exclusiva para pessoas com deficiência 

Confira as oportunidades: 

- Acabador de Mármores e Granito (3); 

- Ajudante de mecânico; 

- Ajudante de obras (4); 

- Ajudante de serralheiro; 

- Armador (3); 



 

 
 

- Atendente em buffet self service; 

- Atendente de loja; 

- Auxiliar administrativo; 

- Auxiliar de limpeza; 

- Auxiliar de mecânico; 

- Carpinteiro (7); 

- Chefe de cozinha; 

- Chefe de seção; 

- Consultor de venda de autos (2); 

- Consultor de vendas (3); 

- Consultor financeiro (3); 

- Corretor de imóveis (16); 

- Costureira (2); 

- Cozinheiro (6); 

- Eletricista de autos; 

- Eletricista de manutenção (2); 

- Encanador (2); 

- Encarregado de obras (2); 

- Executivo de contas; 

- Faxineiro; 

- Funileiro; 

- Instalador de alarmes; 

- Instalador de alarmes residenciais (2); 

- Instrutor de inglês; 

- Marceneiro (6); 

- Mecânico; 

- Mecânico automotivo; 

- Mecânico de linha leve e pesada; 

- Mecânico de máquinas pesadas; 

- Mecânico de refrigeração; 



 

 
 

- Montador de veículos; 

- Motorista de caminhão guincho; 

- Motorista de caminhão munk; 

- Operador de escavadeira hidráulica; 

- Operador de loja (2); 

- Operador de produção; 

- Pedreiro (2); 

- Pintor de automóveis; 

- Pizzaiolo (2); 

- Polidor de veículos (2); 

- Preparador de estruturas metálicas (2); 

- Promotor de vendas - PcD (8); 

- Representante comercial com experiência no ramo alimentício (2); 

- Representante de vendas (2); 

- Serralheiro; 

- Sushiman (2); 

- Técnico de enfermagem; 

- Técnico em informática; 

- Técnico em elétrica (2); 

- Técnico em instrumentação; 

- Tratorista; 

- Vendedor; 

- Vendedor de vidros; 

- Vendedor de roupas (2); 

- Vendedor em ótica; 

- Vendedor externo (12). 
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Litoral Norte possui 18 praias impróprias para banho, afirma Cetesb 

Confira quais municípios estão afetados pela falta de salubridade em algumas de 

suas praias 

 

De acordo com a Cesteb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), o Litoral 

Norte de São Paulo possui, atualmente, dezoito praias impróprias para o banho, ou 

seja, praias sinalizadas com "bandeira vermelha". 

4 das 18 praias impróprias estão localizadas em Ubatuba, outras 4 estão em 

Ilhabela, 7 estão em São Sebastião e, por fim, 3 estão em Caraguatatuba. 

Lista das praias 

As praias que devem ser evitadas no momento são: 

- Praia de Itaguá, Ubatuba; 

- Praia da Enseada, Ubatuba; 

- Praia do Perequê-Mirim, Ubatuba; 

- Praia do Lázaro, Ubatuba; 

- Praia da Armação, Ilhabela; 

- Praia do Pinto, Ilhabela; 



 

 
 

- Praia do Sino, Ilhabela; 

- Praia Barreiros Sul, Ilhabela; 

- Praia de São Francisco, São Sebastião; 

- Praia Deserta, São Sebastião; 

- Praia do Porto Grande, São Sebastião; 

- Praia Preta do Norte, São Sebastião; 

- Praia de Sahy, São Sebastião; 

- Praia da Una, São Sebastião; 

- Praia de Boracéia, São Sebastião; 

- Praia da Tabatinga, Caraguatatuba; 

- Praia do Centro, Caraguatatuba; 

- Praia do Aruan, Caraguatatuba. 

Cetesb 

Fundada em 1968, A Cetesb é a agência do governo do Estado de SP, responsável 

pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras 

de sujeira com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a qualidade 

das águas, do ar e do solo. 

A classificação das praias é feita com base na densidade de bactérias fecais 

encontradas nas águas. Uma praia é considerada imprópria quando são 

identificados números maiores a 100 unidades de colônias de bactérias a cada 

100 mililitros de água. Se as amostras não se mostraram, no mínimo, com 80% de 

um índice satisfatório, a praia é considerada imprópria. 

De acordo com a entidade, ao ignorar a sinalização da Cetesb, a pessoa deve estar 

ciente que está passível de ser contaminada com bactérias, vírus e até mesmo 

protozoários. Algumas das doenças que podem afetar os banhistas de praias 

impróprias são gastroenterite, hepatite A, cólera, febre tifoide, entre outras. Além 

disso, pode gerar enjoos, dores de cabeça, febre, diarreia, dores de estômago, etc. 
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Arena Cross enaltece tradição em Caraguatatuba e deixa 

espectadores em êxtase com corridas 

 

Caraguatatuba recebeu no sábado (2), a 2ª etapa da temporada 2022 do Arena 

Cross, no Shopping Serramar. Essa foi a sexta vez que o município recebeu o 

evento, um dos maiores do Brasil na modalidade, e não deixou de mostrar a 

tradição que já tem na cidade, deixando os mais de 6 mil expectadores em êxtase. 

“Mais um ano de sucesso do Arena Cross em Caraguatatuba, onde eleva o 

município a nível nacional, com a transmissão no canal esportivo SporTV. Um 

evento que, além de fomentar a importância do esporte em nossa cidade, beneficia 

o turismo da região”, disse Aguilar Junior, prefeito de Caraguatatuba. 

O evento é acompanhado por 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. 

“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. 



 

 
 

Luis Fernando Dias, do bairro Pontal Santamarina, conta que é a terceira vez que 

acompanha o Arena Cross em Caraguatatuba. “Virou um evento anual basicamente 

em casa”, diz. “Desde a primeira vez que viemos, não faltamos mais em nenhum. 

Por ser familiar, eu e minha esposa fazemos questão de levarmos as crianças e 

passarmos um tempo juntos”, finaliza. 

Já para Marisa de Freitas, moradora do Porto Novo, essa foi sua estreia 

acompanhando o Arena Cross. “Sempre ouvia falar, mas por conta de outros 

compromissos não tinha a oportunidade de estar aqui antes. Eu estou amando 

tudo, quero estar aqui nas próximas”. 

Corridas 

A segunda etapa da temporada 2022 foi marcada por novos vencedores e 

mudanças na liderança em três das quatro categorias. Paulo Alberto (Pró) e Lucas 

Dunka (AX2) cruzaram a linha de chegada em primeiro e assumiram a ponta da 

classificação. Kevin Pinho (65cc) e Lorenzo Ricken (50cc) foram os destaques nas 

categorias para crianças. As provas tiveram exibição ao vivo pelo canal SporTV e 

estão disponíveis na íntegra no YouTube Arena Live Brasil. 

Categoria Pró 

Dupla vitória do português Paulo Alberto (#211), da Yamaha Monster Energy 

Geração, nas corridas da Pró, a principal categoria. O dono de cinco títulos do Arena 

Cross na última década começou bem e manteve o controle durante as duas 

baterias. “A pista estava bem difícil e técnica, muito escorregadia e com bastante 

retardatário. Tive boas disputas e andei forte também”, destaca o novo líder, com 

70 pontos. O principal embate de Paulo foi com o atual campeão, o venezuelano 

Anthony Rodriguez (#1), da Honda Racing. Mesmo com quedas nas duas provas, 

ele conseguiu segurar a segunda colocação no pódio e também no ranking, com 66 

pontos. 

No duelo 1×1, com os dois mais rápidos do classificatório, o venezuelano levou a 

melhor e somou dois pontos, enquanto o português obteve um ponto. Até então 

líder da Pró após a primeira etapa, o brasileiro Hector Assunção (#30), também da 

Honda Racing, se recupera de lesão e não disputou a prova em Caraguatatuba. 

Categoria AX2 

Ramyller Alves (#70), da Husqvarna Power Husky Invictus Speed Crew, vencedor da 

prova de abertura da MX2, largou na frente, mas logo foi ultrapassado pelo 

bicampeão da categoria Lucas Dunka (#34), Pro Tork KTM Racing Team, que 

seguiu firme até o final. O catarinense venceu a corrida e assumiu a ponta na 

disputa pelo título da categoria, com 37 pontos. “Fiz uma boa largada, consegui a 

frente na primeira volta, abri vantagem e aí só foi administrar. No Arena Cross é 

tudo muito rápido, não pode vacilar”, ressalta Dunka. Já Alves teve uma sequência 

de erros e quedas, finalizando apenas na 12ª colocação. 



 

 
 

Categoria 65cc 

A corrida começou com Lucas de Mattos (#900) na frente, seguido de Kayky Pinho 

(#51). Porém, o atual campeão Kevin Pinho (#52) fez a ultrapassagem no irmão no 

salto de chegada na primeira volta e disparou na liderança até a vitória. “Estou feliz 

demais. Na verdade, não tinha certeza se conseguiria vencer porque tive um 

problema técnico no começo. Mas deu tudo certo”, conta Kevin. Ele não disputou a 

primeira etapa em Jundiaí e por isso está na quinta colocação da classificação, 

com 20 pontos. Terceiro colocado na corrida, Guilherme Ferreira (#511) foi o único 

piloto entre as quatro categorias a manter a liderança, com 35 pontos. 

Categoria 50cc 

A primeira prova da noite foi marcada no início pela disputa entre Jonnas Andreazzi 

(#217) e Rafael Caoni (#353), que buscava linhas diferentes na pista. Porém, 

Lorenzo Ricken (#16), que estava até então na quarta colocação, conseguiu fazer 

uma grande ultrapassagem para conquistar a ponta da corrida e seguir assim até o 

final. Além da vitória, ele assumiu a liderança da categoria. “Na largada a moto 

patinou, mas deu tudo certo. Fui bem calmo na hora da ultrapassagem e agora 

vamos para a próxima”, diz Ricken, que está com 35 pontos, assim como Enzo 

Fialho (#122), segundo colocado. 

A Super Final do Arena Cross será em rodada dupla nos dias 20 e 21 de agosto, no 

Pavilhão do Anhembi, em São Paulo. 
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Cine Clube exibe sessões gratuitas aos sábados na Videoteca Lúcio 

Braun 

 

O Cine Clube, projeto realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, está com uma agenda 

imperdível no mês de julho. Animação, aventura, drama, ficção e muita diversão é o 

que aguarda o público que comparecer à Videoteca Lúcio Braun. 

Com sessões gratuitas aos sábados, às 16h e às 20h, com direito a pipoca grátis, o 

Cine Clube é uma ótima opção de entretenimento no fim de semana. Vale ressaltar 

que a capacidade da videoteca é de 44 lugares, por isso, é recomendado que os 

interessados cheguem ao local com, no mínimo, 30 minutos de antecedência. 

História 

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

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

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

do Polo Cultural Professora Adaly Coelho Passos, também conhecido como MACC – 

Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba. 

Confira a lista de filmes deste mês 

Sábado – às 16h e às 20h – Entrada Gratuita 

Dia 9 – às 16h –Meu Malvado Favorito | L 

Dia 9 – às 20h – O Senhor dos Anéis: As Duas Torres |12 



 

 
 

Dia 16 – às 16h – Peter Pan | L 

Dia 16 – às 20h – Fúria de Titãs | 14 

Dia 23– às 16h – Procurando Nemo | L 

Dia 23 – às 20h – Eu sou a Lenda | 12 

Dia 30 – às 16h – Toy Story 2 | L 

Dia 30 – às 20h – As Aventuras de Pi | 10 

Local: Rua Dr. Paul Harris, 1.107 – Centro (Praça do Caiçara – Atrás do MACC) 

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Caraguatatuba é tricampeã da Copa Metropolitano de Basquete de 

forma invicta 

 

A equipe de basquete masculino adulto de Caraguatatuba conquistou no sábado 

(2), o tricampeonato da Copa Metropolitano de Basquete. O time da Secretaria de 

Esportes e Recreação derrotou o Two’n New Generation, de São José dos Campos, 

por 82 x 67, em partida realizada na cidade de Jacareí. 

A final mostrou a qualidade e concentração da equipe de Caraguatatuba. No início 

do confronto, a equipe de São José dos Campos abriu uma vantagem de 13 pontos, 

porém, com calma, sabedoria e experiência dos jogadores, Caraguatatuba reverteu 

o placar. 

Além do título, Caraguatatuba teve ainda três atletas na seleção do campeonato, 

sendo eles Paulo Batista, Andrew Castro e Elton Costa. Sérgio Scarpel, de Caraguá, 

foi considerado o melhor técnico da competição. 

A Copa Metropolitano de Basquete serviu como preparação para os Jogos 

Regionais, que inicia neste mês e Caraguatatuba defende seu título na modalidade. 

O técnico Sérgio Scarpel avalia o título conquistado por Caraguatatuba. “Esse 

resultado vem fortalecer e reafirmar o trabalho de base que estamos fazendo na 

Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes e Recreação”, 

explica. 

“A equipe de Caraguatatuba mostrou durante todo campeonato seu 

comprometimento, amor e garra com a modalidade. Sei que desta competição 



 

 
 

muito aprendizado foi adquirido para a disputa dos Jogos Regionais que se inicia já 

neste mês de julho”, disse Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba. 
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Arena Cross enaltece tradição em Caraguatatuba e deixa 

espectadores em êxtase com corridas 

 

Caraguatatuba recebeu no sábado (2), a 2ª etapa da temporada 2022 do Arena 

Cross, no Shopping Serramar. Essa foi a sexta vez que o município recebeu o 

evento, um dos maiores do Brasil na modalidade, e não deixou de mostrar a 

tradição que já tem na cidade, deixando os mais de 6 mil expectadores em êxtase. 

“Mais um ano de sucesso do Arena Cross em Caraguatatuba, onde eleva o 

município a nível nacional, com a transmissão no canal esportivo SporTV. Um 

evento que, além de fomentar a importância do esporte em nossa cidade, beneficia 

o turismo da região”, disse Aguilar Junior, prefeito de Caraguatatuba. 

O evento é acompanhado por 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. 

“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. 

Luis Fernando Dias, do bairro Pontal Santamarina, conta que é a terceira vez que 

acompanha o Arena Cross em Caraguatatuba. “Virou um evento anual basicamente 

em casa”, diz. “Desde a primeira vez que viemos, não faltamos mais em nenhum. 

Por ser familiar, eu e minha esposa fazemos questão de levarmos as crianças e 

passarmos um tempo juntos”, finaliza. 

Já para Marisa de Freitas, moradora do Porto Novo, essa foi sua estreia 

acompanhando o Arena Cross. “Sempre ouvia falar, mas por conta de outros 

compromissos não tinha a oportunidade de estar aqui antes. Eu estou amando 

tudo, quero estar aqui nas próximas”. 

Corridas 

A segunda etapa da temporada 2022 foi marcada por novos vencedores e 

mudanças na liderança em três das quatro categorias. Paulo Alberto (Pró) e Lucas 

Dunka (AX2) cruzaram a linha de chegada em primeiro e assumiram a ponta da 

classificação. Kevin Pinho (65cc) e Lorenzo Ricken (50cc) foram os destaques nas 

categorias para crianças. As provas tiveram exibição ao vivo pelo canal SporTV e 

estão disponíveis na íntegra no YouTube Arena Live Brasil. 

Categoria Pró 

Dupla vitória do português Paulo Alberto (#211), da Yamaha Monster Energy 

Geração, nas corridas da Pró, a principal categoria. O dono de cinco títulos do Arena 

Cross na última década começou bem e manteve o controle durante as duas 

baterias. “A pista estava bem difícil e técnica, muito escorregadia e com bastante 

retardatário. Tive boas disputas e andei forte também”, destaca o novo líder, com 

70 pontos. O principal embate de Paulo foi com o atual campeão, o venezuelano 

Anthony Rodriguez (#1), da Honda Racing. Mesmo com quedas nas duas provas, 

ele conseguiu segurar a segunda colocação no pódio e também no ranking, com 66 

pontos. 

No duelo 1×1, com os dois mais rápidos do classificatório, o venezuelano levou a 

melhor e somou dois pontos, enquanto o português obteve um ponto. Até então 

líder da Pró após a primeira etapa, o brasileiro Hector Assunção (#30), também da 

Honda Racing, se recupera de lesão e não disputou a prova em Caraguatatuba. 

Categoria AX2 

Ramyller Alves (#70), da Husqvarna Power Husky Invictus Speed Crew, vencedor da 

prova de abertura da MX2, largou na frente, mas logo foi ultrapassado pelo 

bicampeão da categoria Lucas Dunka (#34), Pro Tork KTM Racing Team, que 

seguiu firme até o final. O catarinense venceu a corrida e assumiu a ponta na 

disputa pelo título da categoria, com 37 pontos. “Fiz uma boa largada, consegui a 



 

 
 

frente na primeira volta, abri vantagem e aí só foi administrar. No Arena Cross é 

tudo muito rápido, não pode vacilar”, ressalta Dunka. Já Alves teve uma sequência 

de erros e quedas, finalizando apenas na 12ª colocação. 

Categoria 65cc 

A corrida começou com Lucas de Mattos (#900) na frente, seguido de Kayky Pinho 

(#51). Porém, o atual campeão Kevin Pinho (#52) fez a ultrapassagem no irmão no 

salto de chegada na primeira volta e disparou na liderança até a vitória. “Estou feliz 

demais. Na verdade, não tinha certeza se conseguiria vencer porque tive um 

problema técnico no começo. Mas deu tudo certo”, conta Kevin. Ele não disputou a 

primeira etapa em Jundiaí e por isso está na quinta colocação da classificação, 

com 20 pontos. Terceiro colocado na corrida, Guilherme Ferreira (#511) foi o único 

piloto entre as quatro categorias a manter a liderança, com 35 pontos. 

Categoria 50cc 

A primeira prova da noite foi marcada no início pela disputa entre Jonnas Andreazzi 

(#217) e Rafael Caoni (#353), que buscava linhas diferentes na pista. Porém, 

Lorenzo Ricken (#16), que estava até então na quarta colocação, conseguiu fazer 

uma grande ultrapassagem para conquistar a ponta da corrida e seguir assim até o 

final. Além da vitória, ele assumiu a liderança da categoria. “Na largada a moto 

patinou, mas deu tudo certo. Fui bem calmo na hora da ultrapassagem e agora 

vamos para a próxima”, diz Ricken, que está com 35 pontos, assim como Enzo 

Fialho (#122), segundo colocado. 

A Super Final do Arena Cross será em rodada dupla nos dias 20 e 21 de agosto, no 

Pavilhão do Anhembi, em São Paulo. 
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Aplicativo Cittamobi passa por ajustes nos itinerários dos ônibus 

 

Os técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão deram 

início, na última semana, aos ajustes nas linhas de ônibus do aplicativo Cittamobi. 

As alterações se dão em função da mudança da empresa de ônibus e dos 

itinerários, mas o aplicativo segue em funcionamento. 

Na última segunda-feira (27) quatro rotas sofreram alterações para atender às 

reivindicações da população. O objetivo foi reduzir os intervalos das viagens e o 

tempo de espera nos pontos. 

Essas mudanças resultaram na atualização do aplicativo e, por isso, os passageiros 

podem ter dificuldades no acesso. No entanto, a Secretaria informa que ainda 

nesta semana, após o período de ajuste, o aplicativo voltará a funcionar 

normalmente. 

Pelo Cittamobi é possível consultar todas as linhas, frota e horários dos ônibus, 

inclusive, acompanhar o trajeto em tempo real. O serviço está disponível para 

Android (Google Play) e iOS (iPhone). 
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Mutirão de Combate à Dengue em Caraguatatuba visita 

aproximadamente 25 mil imóveis 

 

O Mutirão do Dia D de Combate à Dengue contou com a participação de 700 

pessoas entre servidores públicos e voluntários com um único objetivo, o de 

exterminar qualquer possível criadouro do mosquito Aedes aegypti. 

Os voluntários foram divididos em 20 equipes e passaram por 1.300 quarteirões, 

onde visitaram aproximadamente 25 mil imóveis nos bairros Jardim Britânia, Pontal 

Santamarina, Golfinhos, Morro do Algodão, Travessão, Barranco Alto, Perequê-

Mirim, Porto Novo e Praia das Palmeiras. 

Segundo a Secretaria de Saúde, cerca de 100 residências foram registradas com 

foco de criadouros. O biólogo do Centro de Controle de Zoonoses, Ricardo 

Fernandes, explicou que as larvas foram eliminadas e a equipe do CCZ irá fiscalizar 

estes locais mais críticos. 

Fernandes ainda acrescenta que este número é alto, considerando que 

dependendo do tipo de criadouro pode gerar 30 mil larvas do mosquito. “Por isso, é 

importante evitar qualquer acúmulo de água em objetos, principalmente os pratos 

de plantas, os mais encontrados”, destacou. 

“Com a conscientização da população desde agora, fazendo a limpeza das 

residências, será evitado um surto da doença no verão porque, no calor, o período 



 

 
 

reprodutivo do mosquito fica mais curto e ele se reproduz mais rápido”, explicou 

Ricardo. 

O Centro de Controle de Zoonoses seguirá com o trabalho de visitação das 

residências para eliminação de criadouros do mosquito e inicia, nesta semana, 

nova Avaliação de Densidade Larvária (ADL) na região norte do município. 
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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras 

 

O 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras será realizado entre os dias 7 e 10 

de julho, no Entreposto de Pesca do Porto Novo, na região sul de Caraguatatuba. 

Com novo nome, o evento traz uma programação que reúne cultura, gastronomia, 

música, artesanato e outros atrativos. 

Nesta edição, a festa espera comercializar mais de 15 toneladas de peixes nas 

mais variadas receitas e in natura. O público poderá degustar pratos já tradicionais 

como as tainhas espalmada (aberta) e recheada, além de pastel de camarão, 

porção de cação e outras opções gastronômicas. As iguarias serão vendidas a 

preços que variam entre R$ 7 e 80. 

A atração será animada por artistas e bandas locais, começando na quinta-feira (7) 

com a apresentação do grupo Maracatu Odé da Mata, às 17h. Em seguida, tem o 

sertanejo de Wany Oliveira e do Zé Andrade. Na sexta-feira (8), a agenda musical 

tem início às 12h com Cesar Nanico, tendo ainda Pacelli, Ed Junior, Samba 5 e o 

grupo US’KARAS. 

O fim de semana soma mais nove atrações, sempre a partir das 12h. O sábado (9) 

começa ao som do Duo FM, Lua & Rodrigo, Thykinho Solo, Iris Manz, Cristiano 

Fragoso. Já no domingo (10), a festa tem Samamba Brasil, Anderson Coelho in Trio 

e as bandas Luacaiana e Conexão Túnel do Tempo. 

Com o objetivo de fortalecer a cultura, incentivar o turismo e movimentar a 

economia da cidade, a expectativa é reunir ao menos 30 mil pessoas durante os 



 

 
 

quatro dias de festa, que também terá a volta dos passeios de barco pelo Rio 

Juqueriquerê. Os moradores e turistas que tiverem interesse na atração devem 

procurar as empresas responsáveis no espaço do evento. 

As barracas, boxes e estandes funcionarão na quinta-feira (7), das 18h às 22h, na 

sexta e sábado (8 e 9), das 12h às 22h e, no domingo (10), das 12h às 20h. O 

evento é organizado entre a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de 

Turismo (Setur), e Associação dos Pescadores da Zona Sul de Caraguatatuba 

(Assopazca), com apoio do Conselho de Turismo (Comtur). 

17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras 

Data: de 7 a 10 de julho 

Local: Entreposto de Pesca do Porto Novo 

Horário: espaços abertos na quinta-feira, das 18h às 22h, na sexta e sábado, das 

12h às 22h e, no domingo, das 12h às 20h 

Entrada: gratuita 

Programação musical 

7 de julho (quinta-feira) 

17h – Maracatu Odé da Mata 

18h – Wany Oliveira 

20h – Zé Andrade 

8 de julho (sexta-feira) 

12h – Cesar Nanico 

14h – Pacelli 

16h – Ed Junior 

18h – Samba 5 

20h – US’KARAS 

9 de julho (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Lua & Rodrigo 

16h – Thykinho Solo 

18h – Iris Manz 

20h – Cristiano Fragoso 

10 de julho (domingo) 



 

 
 

12h – Samamba Brasil 

14h – Anderson Coelho in Trio 

16h – Banda Luacaiana 

18h – Banda Conexão Túnel do Tempo 
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“Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso” – diz Aguilar 

Junior 

 

Os candidatos à Guarda Civil Municipal (GCM) de Caraguatatuba participaram na 

manhã desta segunda-feira (04) da aula inaugural do curso preparatório, no Centro 

de Formação do Educador (Cefe) Profª Leny Bevilacqua, em São José dos Campos 

(SP). 

O evento contou com a participação do prefeito Aguilar Junior; do secretário de 

Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Bruno Henrique dos Santos; do 

secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de Caraguatatuba, Marcel 

Giorgeti e do superintendente da GCM, Tenente Cláudio Dias. 

O momento foi especial para o prefeito Aguilar Junior que deu boas vindas aos 

alunos e disse que o curso representa um legado para Caraguatatuba. “Façam o 

melhor, pois além da segurança pública, estamos lidando com o bem estar da 

população. Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso, da história da 

Guarda Civil Municipal. Vamos levar o melhor ao nosso povo”, disse. 

Os alunos também foram recebidos pelo comandante da GCM de São José dos 

Campos, Carlos de Queiroz Alvarez e pelo inspetor regional da GCM de São José e 

coordenador do curso de formação, Sansão Souza da Silva. 



 

 
 

Às 6h de hoje, os alunos já embarcaram até o local do curso disponibilizado 

gratuitamente pela Prefeitura de Caraguatatuba partindo todos os dias de 

Caraguatatuba até o Cefe, com retorno às 17h. 

Após aula inaugural, os alunos conheceram o local onde será a academia de 

treinamento pelos próximos quatro meses. A partir de amanhã (05), os candidatos 

receberão as apostilas para o início das aulas teóricas. 

O acordo de cooperação técnica com a cidade de São José dos Campos visa a 

formação dos 70 candidatos à GCM e terá 640 horas, de acordo com o currículo 

para guardas municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério 

da Justiça. 
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GCM de São José inicia formação da Guarda Municipal de 

Caraguatatuba 

 

A Guarda Civil Municipal (GCM) de São José dos Campos abriu oficialmente, nesta 

segunda-feira (4), o curso de formação da Guarda de Caraguatatuba. A aula 

inaugural foi realizada no Centro de Formação do Educador (Cefe). 

“Nossa guarda vai se formar aprendendo com a melhor GCM do Estado e do país. A 

Guarda de São José é referência nacional. A previsão é que os novos guardas de 

Caraguá já estejam atuando nas ruas na temporada de verão, que começa em 

dezembro”, afirmou o prefeito de Caraguatatuba, José Pereira Aguilar Júnior. 

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de 

Caraguatatuba, Marcel Luiz Giorgeti, por meio de um convênio intermunicipal a 

Guarda vai receber esse treinamento para 63 homens e sete mulheres, com 640 

horas de aula. 

“A criação da GCM em Caraguatatuba faz parte do nosso plano de governo desde 

2017. O concurso foi feito em 2019, mas em razão da pandemia, só foi retomado 

agora. Para nós, é um presente e uma honra receber a formação pela GCM de São 

José”, afirmou. 

Curso de formação da GCM 



 

 
 

O curso para formar a Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba seguirá a mesma 

grade curricular usada para formação de novas turmas da GCM de São José. Terá 

aulas teóricas e práticas, com noções de Direito, Ética, Cidadania, Postura 

Profissional, Patrulhamento Comunitário, entre outras disciplinas. 

Para o superintendente da Guarda de Caraguá, Cláudio Dias de Oliveira, o convênio 

entre as duas cidades já é referência. “É uma guarda formando outra, do zero”, 

disse. 

“É um momento histórico para nós que, por meio de um convênio entre as 

Prefeituras, iniciamos agora a formação da GCM de Caraguatatuba. É um convênio 

inédito”, afirmou o comandante da GCM de São José, Carlos de Queiroz Alvarez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (4) o quadro de vagas para 140 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são de 10 para Corretor de Imóveis e 10 para Vendedor 

Externo. Também há oito vagas para Promotor de Vendas para pessoa com 

deficiência (PcD). 

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

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

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

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

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

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Ajudante de 

Mecânico, Ajudante de Obras Temporário, Ajudante de Serralheiro (SERVIÇO 

PESADO), Armador, Atendente (buffet self service), Atendente de Loja (vendedor), 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Mecânico, Carpinteiro, Chefe 

de Cozinha, Chefe de Seção FLV (Frutas, Legumes e Verduras), Consultor de 

Vendas (Autos), Consultor de Vendas, Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, 

Costureira, Cozinheiro (a), Eletricista de Autos, Eletricista de Manutenção, 

Encanador, Encarregado de Obra, Executivo de Contas (Gerente de Contas), 

Faxineiro, Funileiro, Instalador de Alarmes, Instalador de Alarmes Residenciais, 

Instrutor de Inglês, Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de 

Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

Refrigeração, Montador de Veículos, Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de 

Caminhão Munck, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja, Operador 

de Loja Pleno (Fiscal de Prevenção e Perdas), Operador de Produção (Serviço 

Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Automóveis, Polidor 

de Veículos, Preparador de Estruturas Metálicas, Promotor de Vendas (PcD), 

Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de Vendas, 

Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico 

em Elétrica (Subestação), Técnico em Instrumentação, Tratorista, Vendedor 

(Vidraçaria), Vendedor, Vendedor de Roupas, Vendedor de Seguros, Vendedor em 

Ótica e Vendedor Externo. 
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Caraguatatuba é tricampeã da Copa Metropolitano de Basquete de 

forma invicta 

 

A equipe de basquete masculino adulto de Caraguatatuba conquistou no sábado 

(2), o tricampeonato da Copa Metropolitano de Basquete. O time da Secretaria de 

Esportes e Recreação derrotou o Two’n New Generation, de São José dos Campos, 

por 82 x 67, em partida realizada na cidade de Jacareí. 

A final mostrou a qualidade e concentração da equipe de Caraguatatuba. No início 

do confronto, a equipe de São José dos Campos abriu uma vantagem de 13 pontos, 

porém, com calma, sabedoria e experiência dos jogadores, Caraguatatuba reverteu 

o placar. 



 

 
 

Além do título, Caraguatatuba teve ainda três atletas na seleção do campeonato, 

sendo eles Paulo Batista, Andrew Castro e Elton Costa. Sérgio Scarpel, de Caraguá, 

foi considerado o melhor técnico da competição. 

A Copa Metropolitano de Basquete serviu como preparação para os Jogos 

Regionais, que inicia neste mês e Caraguatatuba defende seu título na modalidade. 

O técnico Sérgio Scarpel avalia o título conquistado por Caraguatatuba. “Esse 

resultado vem fortalecer e reafirmar o trabalho de base que estamos fazendo na 

Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes e Recreação”, 

explica. 

“A equipe de Caraguatatuba mostrou durante todo campeonato seu 

comprometimento, amor e garra com a modalidade. Sei que desta competição 

muito aprendizado foi adquirido para a disputa dos Jogos Regionais que se inicia já 

neste mês de julho”, disse Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba. 
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Arena Cross enaltece tradição em Caraguatatuba e deixa 

espectadores em êxtase com corridas 

 

Caraguatatuba recebeu no sábado (2), a 2ª etapa da temporada 2022 do Arena 

Cross, no Shopping Serramar. Essa foi a sexta vez que o município recebeu o 

evento, um dos maiores do Brasil na modalidade, e não deixou de mostrar a 

tradição que já tem na cidade, deixando os mais de 6 mil expectadores em êxtase. 

“Mais um ano de sucesso do Arena Cross em Caraguatatuba, onde eleva o 

município a nível nacional, com a transmissão no canal esportivo SporTV. Um 

evento que, além de fomentar a importância do esporte em nossa cidade, beneficia 

o turismo da região”, disse Aguilar Junior, prefeito de Caraguatatuba. 



 

 
 

O evento é acompanhado por 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. 

“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. 

Luis Fernando Dias, do bairro Pontal Santamarina, conta que é a terceira vez que 

acompanha o Arena Cross em Caraguatatuba. “Virou um evento anual basicamente 

em casa”, diz. “Desde a primeira vez que viemos, não faltamos mais em nenhum. 

Por ser familiar, eu e minha esposa fazemos questão de levarmos as crianças e 

passarmos um tempo juntos”, finaliza. 

Já para Marisa de Freitas, moradora do Porto Novo, essa foi sua estreia 

acompanhando o Arena Cross. “Sempre ouvia falar, mas por conta de outros 

compromissos não tinha a oportunidade de estar aqui antes. Eu estou amando 

tudo, quero estar aqui nas próximas”. 

Corridas 

A segunda etapa da temporada 2022 foi marcada por novos vencedores e 

mudanças na liderança em três das quatro categorias. Paulo Alberto (Pró) e Lucas 

Dunka (AX2) cruzaram a linha de chegada em primeiro e assumiram a ponta da 

classificação. Kevin Pinho (65cc) e Lorenzo Ricken (50cc) foram os destaques nas 

categorias para crianças. As provas tiveram exibição ao vivo pelo canal SporTV e 

estão disponíveis na íntegra no YouTube Arena Live Brasil. 

Categoria Pró 

Dupla vitória do português Paulo Alberto (#211), da Yamaha Monster Energy 

Geração, nas corridas da Pró, a principal categoria. O dono de cinco títulos do Arena 

Cross na última década começou bem e manteve o controle durante as duas 

baterias. “A pista estava bem difícil e técnica, muito escorregadia e com bastante 

retardatário. Tive boas disputas e andei forte também”, destaca o novo líder, com 

70 pontos. O principal embate de Paulo foi com o atual campeão, o venezuelano 

Anthony Rodriguez (#1), da Honda Racing. Mesmo com quedas nas duas provas, 

ele conseguiu segurar a segunda colocação no pódio e também no ranking, com 66 

pontos. 

No duelo 1×1, com os dois mais rápidos do classificatório, o venezuelano levou a 

melhor e somou dois pontos, enquanto o português obteve um ponto. Até então 



 

 
 

líder da Pró após a primeira etapa, o brasileiro Hector Assunção (#30), também da 

Honda Racing, se recupera de lesão e não disputou a prova em Caraguatatuba. 

Categoria AX2 

Ramyller Alves (#70), da Husqvarna Power Husky Invictus Speed Crew, vencedor da 

prova de abertura da MX2, largou na frente, mas logo foi ultrapassado pelo 

bicampeão da categoria Lucas Dunka (#34), Pro Tork KTM Racing Team, que 

seguiu firme até o final. O catarinense venceu a corrida e assumiu a ponta na 

disputa pelo título da categoria, com 37 pontos. “Fiz uma boa largada, consegui a 

frente na primeira volta, abri vantagem e aí só foi administrar. No Arena Cross é 

tudo muito rápido, não pode vacilar”, ressalta Dunka. Já Alves teve uma sequência 

de erros e quedas, finalizando apenas na 12ª colocação. 

Categoria 65cc 

A corrida começou com Lucas de Mattos (#900) na frente, seguido de Kayky Pinho 

(#51). Porém, o atual campeão Kevin Pinho (#52) fez a ultrapassagem no irmão no 

salto de chegada na primeira volta e disparou na liderança até a vitória. “Estou feliz 

demais. Na verdade, não tinha certeza se conseguiria vencer porque tive um 

problema técnico no começo. Mas deu tudo certo”, conta Kevin. Ele não disputou a 

primeira etapa em Jundiaí e por isso está na quinta colocação da classificação, 

com 20 pontos. Terceiro colocado na corrida, Guilherme Ferreira (#511) foi o único 

piloto entre as quatro categorias a manter a liderança, com 35 pontos. 

Categoria 50cc 

A primeira prova da noite foi marcada no início pela disputa entre Jonnas Andreazzi 

(#217) e Rafael Caoni (#353), que buscava linhas diferentes na pista. Porém, 

Lorenzo Ricken (#16), que estava até então na quarta colocação, conseguiu fazer 

uma grande ultrapassagem para conquistar a ponta da corrida e seguir assim até o 

final. Além da vitória, ele assumiu a liderança da categoria. “Na largada a moto 

patinou, mas deu tudo certo. Fui bem calmo na hora da ultrapassagem e agora 

vamos para a próxima”, diz Ricken, que está com 35 pontos, assim como Enzo 

Fialho (#122), segundo colocado. 

A Super Final do Arena Cross será em rodada dupla nos dias 20 e 21 de agosto, no 

Pavilhão do Anhembi, em São Paulo. 
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1º Caraguá Chess Kids reúne 88 crianças de 27 escolas de 

Caraguatatuba no Ciase Travessão 

 

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

realizou no sábado (2), a primeira edição do 1º Caraguá Chess Kids. O evento de 

Xadrez reuniu 88 crianças de 27 escolas de Caraguatatuba no Ciase Travessão. A 

competição teve o apoio da Secretaria de Educação. 

O prefeito Aguilar Junior prestigiou a abertura do evento e parabenizou a todos pela 

iniciativa. “O xadrez é uma grande oportunidade de estimular o raciocínio lógico e a 

inteligência emocional. A partir do esporte podemos promover a transformação do 

cidadão”. 



 

 
 

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

16, entre as modalidades masculinas e femininas. 

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

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

crianças. O xadrez oferece grandes capacidades cognitivas e velocidade de 

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

secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

Classificação geral da competição 

Sub8 – Masculino 

1º Lugar – Vitor Hugo Silva (EMEF Profº Alaor Xavier Junqueira); 

2º Lugar – Igor de Lima (EMEF Profº Alaor Xavier Junqueira); 

3 º Lugar – Ryan Lucas (EMEF PRofª Jane Urbano Focesi). 

Sub8 – Feminino 

1º Lugar – Melina Almeida (EMEF Profº Alaor Xavier Junqueira); 

2º Lugar – Emilly Victoria (EMEF Profº Alaor Xavier Junqueira); 

3º Lugar – Marianna Helena (EMEF Profª Maria Aparecida Ujio). 

Sub10 – Masculino 

1º Lugar – Tayrone Davi (EMEI/EMEF Profº João Benedito Marcondes); 

2º Lugar – Matheus Lins (CIDE Tinga); 

3º Lugar – Isaías Gabriel (EMEF Profº Geraldo de Lima). 

Sub12 – Masculino 

1º Lugar – Marcos Gustavo (CIDE Casa Branca); 

2º Lugar – Alex Alessandro (E.E Ismael Iglesias); 

3º Lugar – Miguel Wilson (EMEF Profª Antônia Antunes Arouca). 

Sub12 – Feminino 

1º Lugar – Noemi Almeida (CIEFI Profª Edna Maria Nogueira Ferraz); 

2º Lugar – Ana Clara (E.M Profª Verena de Oliveira Doria – São Sebastião); 

3º Lugar –  Diana Gomes (CIDE Casa Branca). 

Sub14 – Masculino 

1º Lugar – Leonardo Takahashi (Anglo); 

2º Lugar – Isaque Formenti (EMEF Prof. Euclydes Ferreira); 

3º Lugar – Josué Caetano (E.E Ângelo Barros), 



 

 
 

Sub14 – Feminino 

1º Lugar – Kathelly Monique (CIEFI Profª Edna Maria Nogueira Ferraz); 

2º Lugar – Sarah Nobre (Cide Tinga); 

3º Lugar – Pérola Oliveira (EMEF Profª Antônia Antunes Arouca). 

Sub16 – Masculino 

1º Lugar – Gabriel Eduardo (E.E Benedito Miguel Carlota); 

2º Lugar – Vitor Almeida (E.E Ângelo Barros); 

3º Lugar – Igor Barbosa (E.E Benedito Miguel Carlota); 

Sub16 – Feminino 

1º Lugar – Marcela do Vale (CIEFI Profª Edna Maria Nogueira Ferraz); 

2º Lugar – Luiza Marie (EMEF Profª Antônio de Freitas Avelar); 

3º Lugar – Helena Gonçalves (E.E Colônia dos Pescadores). 
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Sebrae promove palestra sobre formas de agregar artesanato e 

designer com Pedro Franco 

 

O Sebrae-SP realiza nos dias 5 e 7 de julho duas importantes palestras com o 

renomado designer Pedro Franco sobre como agregar valor ao artesanato e lojas 

especializadas. As inscrições são gratuitas e os encontros são on-line, das 19h às 

21h. 

Nesta terça-feira (5) o tema abordado será Design & Artesanato, o Casamento 

Perfeito. O objetivo é ressaltar a importância do trabalho e da memória artesã, o 

diferencial produtivo através da valorização das raízes brasileiras, tendo como 

destaque o ser local como um diferencial em um mundo global. 

Para esta palestra o interessado por se inscrever pelo link: https://bityli.com/CiIpRz 

Já na quinta-feira (7), a palestra será Designer, Artesão e Indústria, a Tríade da 

Transformação. Nesse caso, o objetivo é falar da importância da união do designer, 

da indústria e do artesão como diferencial competitivo e de agregação de valor, 

com abordagem sobre a valorização das raízes brasileiras como diferencial para o 

mercado interno e externo. 

https://bityli.com/CiIpRz


 

 
 

Para esta palestra o interessado por se inscrever pelo link: 

https://bityli.com/oFAGhI. 

Importante destacar que essas palestras são voltadas para micros e pequenos 

empreendedores da indústria moveleira e de decoração, artesãos, comunidades 

artesãs e designers, destacando a importância do trabalho e memória artesã como 

ferramenta no desenvolvimento de produtos diferenciais que valorizam as raízes 

brasileiras e a agregação de valor que podem atingir nos mercados especializados 

de peças decorativas e utilitárias, com elementos de design da cultura brasileira. 

“O artesanato brasileiro é diverso, multicultural e sempre conta uma história. A 

aproximação desse setor com o design e a indústria pode gerar grandes benefícios 

para todos” reforça o Sebrae. 

As palestras servirão para apresentar aos participantes novas possibilidades de 

inserção do trabalho artesanal sendo o ponto de partida para um atendimento mais 

direcionado que auxilie na melhoria da competitividade dos negócios desse 

segmento. 

Em caso de dificuldade para preencher a inscrição, o interessado pode procurar o 

Empreenda Já, em Caraguatatuba, à Avenida Engenheiro João Fonseca, 233, no 

Centro (lateral do supermercado Silvinha). 

Sobre o palestrante  

Pedro Franco é considerado um dos maiores expoentes do design brasileiro da 

atualidade. Além de suas criações autorais, é fundador e diretor de arte da 

Indústria A Lot of Brasil, pioneira na edição e fabricação de peças em solo brasileiro 

assinadas por designer globais. 

Franco expressa em suas coleções as raízes brasileiras com um olhar singular. 

Criou o conceito denominado Brasilidade industrial através do qual expressa suas 

raízes brasileiras de diferentes formas, desenvolvendo novas matérias primas 

tecnológicas e sustentáveis a partir de sementes de frutos amazônicos, valorizando 

diferentes microregiões brasileiras como tema de suas coleções e criando técnicas 

na qual torna possível a industrialização de processos manuais. 
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Caraguatatuba avança no projeto de lei do Sistema de Inspeção 

Municipal ao lado dos representantes do Litoral Norte 

 

Caraguatatuba recebeu, na última sexta-feira (1º/7), os representantes das outras 

três cidades do Litoral Norte para discutir os detalhes das minutas de lei que vão 

nortear o Sistema de Inspeção Municipal (SIM) e incluir os municípios no Consórcio 

Intermunicipal Três Rios. 

Também houve uma visita ao Entreposto de Pesca do Camaroeiro para apresentar 

a estrutura do projeto aos municípios vizinhos e debater sobre os pontos fortes da 

parceria para todo o Litoral. 

A reunião foi realizada na sede da Secretaria de Educação e a equipe trabalhou em 

dois documentos referentes à minuta de lei que será levada para ser aprovada na 



 

 
 

Câmara Municipal: sobre o ingresso no Consórcio Três Rios e sobre a operação do 

SIM, revisando as partes técnicas e jurídicas. 

De acordo com o coordenador do Sebrae e Consórcio Empreendedor, Cauê Rubio, a 

expectativa é de que a parte técnica esteja pronta e seja aprovada já no segundo 

semestre. “Esperamos que o documento esteja pronto até final de agosto. Para 

isso, estamos estudando todos os aspectos da legislação que precisa ser idêntica 

em todos os municípios participantes do Consórcio Três Rios”, disse. 

Na última semana, o prefeito Aguilar Junior assinou o protocolo de intenção para 

incluir o município de Caraguatatuba no Consórcio. A assinatura ocorreu durante a 

Reunião Extraordinária da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal Três Rios, 

em Jambeiro. 

A proposta é de que haja ainda mais quatro reuniões antes de finalizar o projeto de 

lei que irá beneficiar os quatro municípios do Litoral Norte, os produtores rurais e 

pescadores. 
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Mutirão de Combate à Dengue em Caraguatatuba visita 

aproximadamente 25 mil imóveis 

 

O Mutirão do Dia D de Combate à Dengue contou com a participação de 700 

pessoas entre servidores públicos e voluntários com um único objetivo, o de 

exterminar qualquer possível criadouro do mosquito Aedes aegypti. 

Os voluntários foram divididos em 20 equipes e passaram por 1.300 quarteirões, 

onde visitaram aproximadamente 25 mil imóveis nos bairros Jardim Britânia, Pontal 

Santamarina, Golfinhos, Morro do Algodão, Travessão, Barranco Alto, Perequê-

Mirim, Porto Novo e Praia das Palmeiras. 

O prefeito Aguilar Junior avaliou a ação como positiva. “Nosso intuito foi chamar 

atenção da população para este problema e de alguma forma este objetivo foi 

alcançado. Disponibilizamos carro de som com a música da campanha e alguns 

funcionários se fantasiaram do mosquito. A luta é de todos e se cada um fizer a sua 

parte, evitaremos um surto da doença no verão”, destacou. 



 

 
 

Segundo a Secretaria de Saúde, cerca de 100 residências foram registradas com 

foco de criadouros. O biólogo do Centro de Controle de Zoonoses, Ricardo 

Fernandes, explicou que as larvas foram eliminadas e a equipe do CCZ irá fiscalizar 

estes locais mais críticos. 

Fernandes ainda acrescenta que este número é alto, considerando que 

dependendo do tipo de criadouro pode gerar 30 mil larvas do mosquito. “Por isso, é 

importante evitar qualquer acúmulo de água em objetos, principalmente os pratos 

de plantas, os mais encontrados”, destacou. 

“Com a conscientização da população desde agora, fazendo a limpeza das 

residências, será evitado um surto da doença no verão porque, no calor, o período 

reprodutivo do mosquito fica mais curto e ele se reproduz mais rápido”, explicou 

Ricardo. 

O Centro de Controle de Zoonoses seguirá com o trabalho de visitação das 

residências para eliminação de criadouros do mosquito e inicia, nesta semana, 

nova Avaliação de Densidade Larvária (ADL) na região norte do município. 
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‘Bairro a Bairro’ inicia trabalhos Perequê-Mirim em Caraguatatuba 

 

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

(Sesep), inicia nesta segunda-feira (4), mais uma semana de ações do ‘Bairro a 

Bairro’, no Perequê-Mirim. As equipes da Sesep estarão no bairro até sexta-feira 

(8). 

Na última semana, com trabalhos realizados nos bairros do Barranco Alto e 

Travessão, as equipes da Sesep recolheram 135 toneladas de resíduos das ruas. 

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. 
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Reclamações de transporte lideram balanço do Procon de 

Caraguatatuba em junho 

 

O relatório de atividades do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba de junho 

registrou 616 procedimentos formalizados e 1.334 atendimentos não 

formalizados, relativos a orientações e encaminhamentos para outros órgãos 

competentes. 

O ranking de junho foi marcado por reclamações de transporte rodoviário, de 

passageiros, de cargas, aéreo e marítimo relacionadas à cobrança 

(indevida/abusiva), contrato (recisão/alteração unilateral) e reajuste abusivo (de 

preço, taxa, mensalidade), além de queixas sobre o recebimento do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade ou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) da 

concessionária de energia elétrica. 



 

 
 

No Procon foram formalizadas 175 consultas simples; 19 atendimentos 

preliminares; 217 cartas de informações preliminares (CIPs) emitidas e desse 

montante, 27 finalizadas com acordos e 22 encerradas, canceladas ou tiveram 

consultas concluídas; 70 reclamações abertas com o retorno da CIP, quatro 

abertas sem a emissão da CIP e 75 reclamações receberam consulta ou foram 

encerradas; sete atendimentos extra Procon (enviados para órgãos competentes); e 

18 cadastros de Nota Fiscal Paulista. Das 77 audiências agendadas pelo Procon, o 

fornecedor deixou de comparecer em apenas uma. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão 

pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É preciso apresentar 

RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de 

serviço, comprovante de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma on-line aplicativo 

Caraguatatuba 156 na ‘Play Store’ do celular (Android ou IOS), bem como ao 

acessar o site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta 

atualmente com 14 funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda 

a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 

908, no Centro. Mais informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo 

Caraguatatuba 156 ou site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 
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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras é realizado de 7 a 10 de julho 

em Caraguatatuba; veja programação 

 

O 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras será realizado entre os dias 7 e 10 

de julho, no Entreposto de Pesca do Porto Novo, na região sul de Caraguatatuba. 

Com novo nome, o evento traz uma programação que reúne cultura, gastronomia, 

música, artesanato e outros atrativos. 

Nesta edição, a festa espera comercializar mais de 15 toneladas de peixes nas 

mais variadas receitas e in natura. O público poderá degustar pratos já tradicionais 

como as tainhas espalmada (aberta) e recheada, além de pastel de camarão, 

porção de cação e outras opções gastronômicas. As iguarias serão vendidas a 

preços que variam entre R$ 7 e 80. 



 

 
 

A atração será animada por artistas e bandas locais, começando na quinta-feira (7) 

com a apresentação do grupo Maracatu Odé da Mata, às 17h. Em seguida, tem o 

sertanejo de Wany Oliveira e do Zé Andrade. Na sexta-feira (8), a agenda musical 

tem início às 12h com Cesar Nanico, tendo ainda Pacelli, Ed Junior, Samba 5 e o 

grupo US’KARAS. 

O fim de semana soma mais nove atrações, sempre a partir das 12h. O sábado (9) 

começa ao som do Duo FM, Lua & Rodrigo, Thykinho Solo, Iris Manz, Cristiano 

Fragoso. Já no domingo (10), a festa tem Samamba Brasil, Anderson Coelho in Trio 

e as bandas Luacaiana e Conexão Túnel do Tempo. 

Com o objetivo de fortalecer a cultura, incentivar o turismo e movimentar a 

economia da cidade, a expectativa é reunir ao menos 30 mil pessoas durante os 

quatro dias de festa, que também terá a volta dos passeios de barco pelo Rio 

Juqueriquerê. Os moradores e turistas que tiverem interesse na atração devem 

procurar as empresas responsáveis no espaço do evento. 

As barracas, boxes e estandes funcionarão na quinta-feira (7), das 18h às 22h, na 

sexta e sábado (8 e 9), das 12h às 22h e, no domingo (10), das 12h às 20h. O 

evento é organizado entre a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de 

Turismo (Setur), e Associação dos Pescadores da Zona Sul de Caraguatatuba 

(Assopazca), com apoio do Conselho de Turismo (Comtur). 

17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras 

Data: de 7 a 10 de julho 

Local: Entreposto de Pesca do Porto Novo 

Horário: espaços abertos na quinta-feira, das 18h às 22h, na sexta e sábado, das 

12h às 22h e, no domingo, das 12h às 20h 

Entrada: gratuita 

Programação musical 

7 de julho (quinta-feira) 

17h – Maracatu Odé da Mata 

18h – Wany Oliveira 

20h – Zé Andrade 

8 de julho (sexta-feira) 

12h – Cesar Nanico 

14h – Pacelli 

16h – Ed Junior 

18h – Samba 5 



 

 
 

20h – US’KARAS 

9 de julho (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Lua & Rodrigo 

16h – Thykinho Solo 

18h – Iris Manz 

20h – Cristiano Fragoso 

10 de julho (domingo) 

12h – Samamba Brasil 

14h – Anderson Coelho in Trio 

16h – Banda Luacaiana 

18h – Banda Conexão Túnel do Tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Aplicativo Cittamobi passa por ajustes nos itinerários dos ônibus 

 

Os técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão deram 

início, na última semana, aos ajustes nas linhas de ônibus do aplicativo Cittamobi. 

As alterações se dão em função da mudança da empresa de ônibus e dos 

itinerários, mas o aplicativo segue em funcionamento. 

Na última segunda-feira (27) quatro rotas sofreram alterações para atender às 

reivindicações da população. O objetivo foi reduzir os intervalos das viagens e o 

tempo de espera nos pontos. 

Essas mudanças resultaram na atualização do aplicativo e, por isso, os passageiros 

podem ter dificuldades no acesso. No entanto, a Secretaria informa que ainda 



 

 
 

nesta semana, após o período de ajuste, o aplicativo voltará a funcionar 

normalmente. 

Pelo Cittamobi é possível consultar todas as linhas, frota e horários dos ônibus, 

inclusive, acompanhar o trajeto em tempo real. O serviço está disponível para 

Android (Google Play) e iOS (iPhone). 
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Prefeitura entrega praça em homenagem à moradora do Camaroeiro 

 

O prefeito Aguilar Junior entregou no último sábado (2) a Praça Maria Rosa dos 

Santos “Tia Nenê”, no bairro Ipiranga. A homenagem fomenta a valorização da 

cultura tradicional caiçara a uma antiga moradora do Camaroeiro, falecida em 

2020, em decorrência das complicações da Covid-19. 

A praça está localizada no cruzamento da Avenida Dr. Arthur Costa Filho com a Rua 

Francisco Samuel Nepomuceno, no bairro do Ipiranga, local frequentado pela 

comunidade do Camaroeiro, onde ficará eternizado o nome desta caiçara, 

importante para muitas famílias da região. 

Emocionada, a filha da homenageada, Angélica Santos, agradeceu a todos 

envolvidos na homenagem. “É um gesto muito bonito e especial. Estou sem 



 

 
 

palavras. É como se um pedacinho dela estivesse aqui. Será lembrada 

eternamente”, destacou. 

O prefeito Aguilar Junior disse ser uma honra poder participar da homenagem. 

“Para muitos, pode ser apenas uma praça, mas aqui tem a marca da Tia Nenê. É 

importante imortalizar o nome dela, que sempre acolheu muitas pessoas, além de 

reforçar e valorizar a cultura caiçara”, disse. 

A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e do vereador Cristian 

Bota. 

A homenageada 

Maria Rosa dos Santos passou toda sua vida no bairro Camaroeiro e foi ali, no meio 

de uma família simples, que aprendeu e ensinou a simplicidade e o amor. A família 

foi crescendo, criando raiz e ganhando respeito de toda a comunidade. Nenê se 

dividia em cuidar de filhos e trabalhar. Passou 32 anos de sua vida trabalhando na 

escola do bairro, onde atuava como servente. Após se aposentar, dedicou ainda 

mais à pesca, que tanto amava. Infelizmente, aos 70 anos, faleceu em decorrência 

da Covid-19, em agosto de 2020. Suas cinzas foram lançadas ao mar, onde passou 

sua vida e onde será lembrada eternamente como a dona Nenê pescadora. 
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“Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso”, disse prefeito 

de Caraguatatuba em aula inaugural da Guarda Civil Municipal 

 

Os candidatos à Guarda Civil Municipal (GCM) de Caraguatatuba participaram na 

manhã desta segunda-feira (04) da aula inaugural do curso preparatório, no Centro 

de Formação do Educador (Cefe) Profª Leny Bevilacqua, em São José dos Campos 

(SP). 

O evento contou com a participação do prefeito Aguilar Junior; do secretário de 

Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Bruno Henrique dos Santos; do 

secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de Caraguatatuba, Marcel 

Giorgeti e do superintendente da GCM, Tenente Cláudio Dias. 



 

 
 

O momento foi especial para o prefeito Aguilar Junior que deu boas vindas aos 

alunos e disse que o curso representa um legado para Caraguatatuba. “Façam o 

melhor, pois além da segurança pública, estamos lidando com o bem estar da 

população. Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso, da história da 

Guarda Civil Municipal. Vamos levar o melhor ao nosso povo”, disse. 

Os alunos também foram recebidos pelo comandante da GCM de São José dos 

Campos, Carlos de Queiroz Alvarez e pelo inspetor regional da GCM de São José e 

coordenador do curso de formação, Sansão Souza da Silva. 

Às 6h de hoje, os alunos já embarcaram até o local do curso disponibilizado 

gratuitamente pela Prefeitura de Caraguatatuba partindo todos os dias de 

Caraguatatuba até o Cefe, com retorno às 17h. 

Após aula inaugural, os alunos conheceram o local onde será a academia de 

treinamento pelos próximos quatro meses. A partir de amanhã (05), os candidatos 

receberão as apostilas para o início das aulas teóricas. 

O acordo de cooperação técnica com a cidade de São José dos Campos visa a 

formação dos 70 candidatos à GCM e terá 640 horas, de acordo com o currículo 

para guardas municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério 

da Justiça. 
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1º Caraguá Chess Kids reúne 88 crianças de 27 escolas de 

Caraguatatuba no Ciase Travessão 

 

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

realizou no sábado (2), a primeira edição do 1º Caraguá Chess Kids. O evento de 

Xadrez reuniu 88 crianças de 27 escolas de Caraguatatuba no Ciase Travessão. A 

competição teve o apoio da Secretaria de Educação. 

O prefeito Aguilar Junior prestigiou a abertura do evento e parabenizou a todos pela 

iniciativa. “O xadrez é uma grande oportunidade de estimular o raciocínio lógico e a 

inteligência emocional. A partir do esporte podemos promover a transformação do 

cidadão”. 

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

16, entre as modalidades masculinas e femininas. 

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

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

crianças. O xadrez oferece grandes capacidades cognitivas e velocidade de 

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

secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

Classificação geral da competição 

Sub8 – Masculino 

1º Lugar – Vitor Hugo Silva (EMEF Profº Alaor Xavier Junqueira); 

2º Lugar – Igor de Lima (EMEF Profº Alaor Xavier Junqueira); 

3 º Lugar – Ryan Lucas (EMEF PRofª Jane Urbano Focesi). 

Sub8 – Feminino 

1º Lugar – Melina Almeida (EMEF Profº Alaor Xavier Junqueira); 



 

 
 

2º Lugar – Emilly Victoria (EMEF Profº Alaor Xavier Junqueira); 

3º Lugar – Marianna Helena (EMEF Profª Maria Aparecida Ujio). 

Sub10 – Masculino 

1º Lugar – Tayrone Davi (EMEI/EMEF Profº João Benedito Marcondes); 

2º Lugar –  Matheus Lins (CIDE Tinga); 

3º Lugar –  Isaías Gabriel (EMEF Profº Geraldo de Lima). 

Sub12 – Masculino 

1º Lugar – Marcos Gustavo (CIDE Casa Branca); 

2º Lugar – Alex Alessandro (E.E Ismael Iglesias); 

3º Lugar – Miguel Wilson  (EMEF Profª Antônia Antunes Arouca). 

Sub12 – Feminino 

1º Lugar – Noemi Almeida (CIEFI Profª Edna Maria Nogueira Ferraz); 

2º Lugar – Ana Clara (E.M Profª Verena de Oliveira Doria – São Sebastião); 

3º Lugar –  Diana Gomes (CIDE Casa Branca). 

Sub14 – Masculino 

1º Lugar – Leonardo Takahashi (Anglo); 

2º Lugar – Isaque Formenti (EMEF Prof. Euclydes Ferreira); 

3º Lugar – Josué Caetano (E.E Ângelo Barros), 

Sub14 – Feminino 

1º Lugar – Kathelly Monique (CIEFI Profª Edna Maria Nogueira Ferraz); 

2º Lugar – Sarah Nobre (Cide Tinga); 

3º Lugar – Pérola Oliveira (EMEF Profª Antônia Antunes Arouca). 

Sub16 – Masculino 

1º Lugar – Gabriel Eduardo (E.E Benedito Miguel Carlota); 

2º Lugar – Vitor Almeida (E.E Ângelo Barros); 

3º Lugar – Igor Barbosa (E.E Benedito Miguel Carlota); 

Sub16 – Feminino 

1º Lugar – Marcela do Vale (CIEFI Profª Edna Maria Nogueira Ferraz); 

2º Lugar – Luiza Marie (EMEF Profª Antônio de Freitas Avelar); 

3º Lugar – Helena Gonçalves (E.E Colônia dos Pescadores). 
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PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (4) o quadro de vagas para 140 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são de 10 para Corretor de Imóveis e 10 para Vendedor 

Externo. Também há oito vagas para Promotor de Vendas para pessoa com 

deficiência (PcD). 

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

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

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

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Ajudante de 

Mecânico, Ajudante de Obras Temporário, Ajudante de Serralheiro (SERVIÇO 

PESADO), Armador, Atendente (buffet self service), Atendente de Loja (vendedor), 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Mecânico, Carpinteiro, Chefe 

de Cozinha, Chefe de Seção FLV (Frutas, Legumes e Verduras), Consultor de 

Vendas (Autos), Consultor de Vendas, Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, 

Costureira, Cozinheiro (a), Eletricista de Autos, Eletricista de Manutenção, 

Encanador, Encarregado de Obra, Executivo de Contas (Gerente de Contas), 

Faxineiro, Funileiro, Instalador de Alarmes, Instalador de Alarmes Residenciais, 

Instrutor de Inglês, Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

Refrigeração, Montador de Veículos, Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de 

Caminhão Munck, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja, Operador 

de Loja Pleno (Fiscal de Prevenção e Perdas), Operador de Produção (Serviço 

Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Automóveis, Polidor 

de Veículos, Preparador de Estruturas Metálicas, Promotor de Vendas (PcD), 

Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de Vendas, 

Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico 

em Elétrica (Subestação), Técnico em Instrumentação, Tratorista, Vendedor 

(Vidraçaria), Vendedor, Vendedor de Roupas, Vendedor de Seguros, Vendedor em 

Ótica e Vendedor Externo. 
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Caraguatatuba é tricampeã da Copa Metropolitano de Basquete de 

forma invicta 

 

A equipe de basquete masculino adulto de Caraguatatuba conquistou no sábado 

(2), o tricampeonato da Copa Metropolitano de Basquete. O time da Secretaria de 

Esportes e Recreação derrotou o Two’n New Generation, de São José dos Campos, 

por 82 x 67, em partida realizada na cidade de Jacareí. 

A final mostrou a qualidade e concentração da equipe de Caraguatatuba. No início 

do confronto, a equipe de São José dos Campos abriu uma vantagem de 13 pontos, 

porém, com calma, sabedoria e experiência dos jogadores, Caraguatatuba reverteu 

o placar. 

Além do título, Caraguatatuba teve ainda três atletas na seleção do campeonato, 

sendo eles Paulo Batista, Andrew Castro e Elton Costa. Sérgio Scarpel, de Caraguá, 

foi considerado o melhor técnico da competição. 

A Copa Metropolitano de Basquete serviu como preparação para os Jogos 

Regionais, que inicia neste mês e Caraguatatuba defende seu título na modalidade. 

O técnico Sérgio Scarpel avalia o título conquistado por Caraguatatuba. “Esse 

resultado vem fortalecer e reafirmar o trabalho de base que estamos fazendo na 

Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes e Recreação”, 

explica. 

“A equipe de Caraguatatuba mostrou durante todo campeonato seu 

comprometimento, amor e garra com a modalidade. Sei que desta competição 

muito aprendizado foi adquirido para a disputa dos Jogos Regionais que se inicia já 

neste mês de julho”, disse Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba. 
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Arena Cross enaltece tradição em Caraguatatuba e deixa 

espectadores em êxtase com corridas 

 

Caraguatatuba recebeu no sábado (2), a 2ª etapa da temporada 2022 do Arena 

Cross, no Shopping Serramar. Essa foi a sexta vez que o município recebeu o 

evento, um dos maiores do Brasil na modalidade, e não deixou de mostrar a 

tradição que já tem na cidade, deixando os mais de 6 mil expectadores em êxtase. 

“Mais um ano de sucesso do Arena Cross em Caraguatatuba, onde eleva o 

município a nível nacional, com a transmissão no canal esportivo SporTV. Um 

evento que, além de fomentar a importância do esporte em nossa cidade, beneficia 

o turismo da região”, disse Aguilar Junior, prefeito de Caraguatatuba. 

O evento é acompanhado por 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. 

“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. 

Luis Fernando Dias, do bairro Pontal Santamarina, conta que é a terceira vez que 

acompanha o Arena Cross em Caraguatatuba. “Virou um evento anual basicamente 

em casa”, diz. “Desde a primeira vez que viemos, não faltamos mais em nenhum. 



 

 
 

Por ser familiar, eu e minha esposa fazemos questão de levarmos as crianças e 

passarmos um tempo juntos”, finaliza. 

Já para Marisa de Freitas, moradora do Porto Novo, essa foi sua estreia 

acompanhando o Arena Cross. “Sempre ouvia falar, mas por conta de outros 

compromissos não tinha a oportunidade de estar aqui antes. Eu estou amando 

tudo, quero estar aqui nas próximas”. 

Corridas 

A segunda etapa da temporada 2022 foi marcada por novos vencedores e 

mudanças na liderança em três das quatro categorias. Paulo Alberto (Pró) e Lucas 

Dunka (AX2) cruzaram a linha de chegada em primeiro e assumiram a ponta da 

classificação. Kevin Pinho (65cc) e Lorenzo Ricken (50cc) foram os destaques nas 

categorias para crianças. As provas tiveram exibição ao vivo pelo canal SporTV e 

estão disponíveis na íntegra no YouTube Arena Live Brasil. 

Categoria Pró 

Dupla vitória do português Paulo Alberto (#211), da Yamaha Monster Energy 

Geração, nas corridas da Pró, a principal categoria. O dono de cinco títulos do Arena 

Cross na última década começou bem e manteve o controle durante as duas 

baterias. “A pista estava bem difícil e técnica, muito escorregadia e com bastante 

retardatário. Tive boas disputas e andei forte também”, destaca o novo líder, com 

70 pontos. O principal embate de Paulo foi com o atual campeão, o venezuelano 

Anthony Rodriguez (#1), da Honda Racing. Mesmo com quedas nas duas provas, 

ele conseguiu segurar a segunda colocação no pódio e também no ranking, com 66 

pontos. 

No duelo 1×1, com os dois mais rápidos do classificatório, o venezuelano levou a 

melhor e somou dois pontos, enquanto o português obteve um ponto. Até então 

líder da Pró após a primeira etapa, o brasileiro Hector Assunção (#30), também da 

Honda Racing, se recupera de lesão e não disputou a prova em Caraguatatuba. 

Categoria AX2 

Ramyller Alves (#70), da Husqvarna Power Husky Invictus Speed Crew, vencedor da 

prova de abertura da MX2, largou na frente, mas logo foi ultrapassado pelo 

bicampeão da categoria Lucas Dunka (#34), Pro Tork KTM Racing Team, que 

seguiu firme até o final. O catarinense venceu a corrida e assumiu a ponta na 

disputa pelo título da categoria, com 37 pontos. “Fiz uma boa largada, consegui a 

frente na primeira volta, abri vantagem e aí só foi administrar. No Arena Cross é 

tudo muito rápido, não pode vacilar”, ressalta Dunka. Já Alves teve uma sequência 

de erros e quedas, finalizando apenas na 12ª colocação. 

Categoria 65cc 



 

 
 

A corrida começou com Lucas de Mattos (#900) na frente, seguido de Kayky Pinho 

(#51). Porém, o atual campeão Kevin Pinho (#52) fez a ultrapassagem no irmão no 

salto de chegada na primeira volta e disparou na liderança até a vitória. “Estou feliz 

demais. Na verdade, não tinha certeza se conseguiria vencer porque tive um 

problema técnico no começo. Mas deu tudo certo”, conta Kevin. Ele não disputou a 

primeira etapa em Jundiaí e por isso está na quinta colocação da classificação, 

com 20 pontos. Terceiro colocado na corrida, Guilherme Ferreira (#511) foi o único 

piloto entre as quatro categorias a manter a liderança, com 35 pontos. 

Categoria 50cc 

A primeira prova da noite foi marcada no início pela disputa entre Jonnas Andreazzi 

(#217) e Rafael Caoni (#353), que buscava linhas diferentes na pista. Porém, 

Lorenzo Ricken (#16), que estava até então na quarta colocação, conseguiu fazer 

uma grande ultrapassagem para conquistar a ponta da corrida e seguir assim até o 

final. Além da vitória, ele assumiu a liderança da categoria. “Na largada a moto 

patinou, mas deu tudo certo. Fui bem calmo na hora da ultrapassagem e agora 

vamos para a próxima”, diz Ricken, que está com 35 pontos, assim como Enzo 

Fialho (#122), segundo colocado. 

A Super Final do Arena Cross será em rodada dupla nos dias 20 e 21 de agosto, no 

Pavilhão do Anhembi, em São Paulo. 
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1º Caraguá Chess Kids reúne 88 crianças de 27 escolas de 

Caraguatatuba no Ciase Travessão 

 

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

realizou no sábado (2), a primeira edição do 1º Caraguá Chess Kids. O evento de 

Xadrez reuniu 88 crianças de 27 escolas de Caraguatatuba no Ciase Travessão. A 

competição teve o apoio da Secretaria de Educação. 

O prefeito Aguilar Junior prestigiou a abertura do evento e parabenizou a todos pela 

iniciativa. “O xadrez é uma grande oportunidade de estimular o raciocínio lógico e a 

inteligência emocional. A partir do esporte podemos promover a transformação do 

cidadão”. 

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

16, entre as modalidades masculinas e femininas. 

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

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

crianças. O xadrez oferece grandes capacidades cognitivas e velocidade de 

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

secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

Classificação geral da competição 

Sub8 – Masculino 

1º Lugar – Vitor Hugo Silva (EMEF Profº Alaor Xavier Junqueira); 

2º Lugar – Igor de Lima (EMEF Profº Alaor Xavier Junqueira); 

3 º Lugar – Ryan Lucas (EMEF PRofª Jane Urbano Focesi). 

Sub8 – Feminino 



 

 
 

1º Lugar – Melina Almeida (EMEF Profº Alaor Xavier Junqueira); 

2º Lugar – Emilly Victoria (EMEF Profº Alaor Xavier Junqueira); 

3º Lugar – Marianna Helena (EMEF Profª Maria Aparecida Ujio). 

Sub10 – Masculino1º Lugar – Tayrone Davi (EMEI/EMEF Profº João Benedito 

Marcondes); 

2º Lugar – Matheus Lins (CIDE Tinga); 

3º Lugar – Isaías Gabriel (EMEF Profº Geraldo de Lima). 

Sub12 – Masculino 

1º Lugar – Marcos Gustavo (CIDE Casa Branca); 

2º Lugar – Alex Alessandro (E.E Ismael Iglesias); 

3º Lugar – Miguel Wilson (EMEF Profª Antônia Antunes Arouca). 

Sub12 – Feminino 

1º Lugar – Noemi Almeida (CIEFI Profª Edna Maria Nogueira Ferraz); 

2º Lugar – Ana Clara (E.M Profª Verena de Oliveira Doria – São Sebastião); 

3º Lugar –  Diana Gomes (CIDE Casa Branca). 

Sub14 – Masculino 

1º Lugar – Leonardo Takahashi (Anglo); 

2º Lugar – Isaque Formenti (EMEF Prof. Euclydes Ferreira); 

3º Lugar – Josué Caetano (E.E Ângelo Barros), 

Sub14 – Feminino 

1º Lugar – Kathelly Monique (CIEFI Profª Edna Maria Nogueira Ferraz); 

2º Lugar – Sarah Nobre (Cide Tinga); 

3º Lugar – Pérola Oliveira (EMEF Profª Antônia Antunes Arouca). 

Sub16 – Masculino 

1º Lugar – Gabriel Eduardo (E.E Benedito Miguel Carlota); 

2º Lugar – Vitor Almeida (E.E Ângelo Barros); 

3º Lugar – Igor Barbosa (E.E Benedito Miguel Carlota); 

Sub16 – Feminino 

1º Lugar – Marcela do Vale (CIEFI Profª Edna Maria Nogueira Ferraz); 

2º Lugar – Luiza Marie (EMEF Profª Antônio de Freitas Avelar); 

3º Lugar – Helena Gonçalves (E.E Colônia dos Pescadores). 
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Sebrae promove palestra sobre formas de agregar artesanato e 

designer com Pedro Franco 

 

O Sebrae-SP realiza nos dias 5 e 7 de julho duas importantes palestras com o 

renomado designer Pedro Franco sobre como agregar valor ao artesanato e lojas 

especializadas. As inscrições são gratuitas e os encontros são on-line, das 19h às 

21h. 

Nesta terça-feira (5) o tema abordado será Design & Artesanato, o Casamento 

Perfeito. O objetivo é ressaltar a importância do trabalho e da memória artesã, o 

diferencial produtivo através da valorização das raízes brasileiras, tendo como 

destaque o ser local como um diferencial em um mundo global. 

Para esta palestra o interessado por se inscrever pelo link: 

https://bityli.com/CiIpRz. 

Já na quinta-feira (7), a palestra será Designer, Artesão e Indústria, a Tríade da 

Transformação. Nesse caso, o objetivo é falar da importância da união do designer, 

da indústria e do artesão como diferencial competitivo e de agregação de valor, 

com abordagem sobre a valorização das raízes brasileiras como diferencial para o 

mercado interno e externo. 

Para esta palestra o interessado por se inscrever pelo link: 

https://bityli.com/oFAGhI. 

Importante destacar que essas palestras são voltadas para micros e pequenos 

empreendedores da indústria moveleira e de decoração, artesãos, comunidades 

artesãs e designers, destacando a importância do trabalho e memória artesã como 

ferramenta no desenvolvimento de produtos diferenciais que valorizam as raízes 

brasileiras e a agregação de valor que podem atingir nos mercados especializados 

de peças decorativas e utilitárias, com elementos de design da cultura brasileira. 

https://bityli.com/CiIpRz
https://bityli.com/oFAGhI


 

 
 

“O artesanato brasileiro é diverso, multicultural e sempre conta uma história. A 

aproximação desse setor com o design e a indústria pode gerar grandes benefícios 

para todos” reforça o Sebrae. 

As palestras servirão para apresentar aos participantes novas possibilidades de 

inserção do trabalho artesanal sendo o ponto de partida para um atendimento mais 

direcionado que auxilie na melhoria da competitividade dos negócios desse 

segmento. 

Em caso de dificuldade para preencher a inscrição, o interessado pode procurar o 

Empreenda Já, em Caraguatatuba, à Avenida Engenheiro João Fonseca, 233, no 

Centro (lateral do supermercado Silvinha). 

Sobre o palestrante 

Pedro Franco é considerado um dos maiores expoentes do design brasileiro da 

atualidade. Além de suas criações autorais, é fundador e diretor de arte da 

Indústria A Lot of Brasil, pioneira na edição e fabricação de peças em solo brasileiro 

assinadas por designer globais. 

Franco expressa em suas coleções as raízes brasileiras com um olhar singular. 

Criou o conceito denominado Brasilidade industrial através do qual expressa suas 

raízes brasileiras de diferentes formas, desenvolvendo novas matérias primas 

tecnológicas e sustentáveis a partir de sementes de frutos amazônicos, valorizando 

diferentes microregiões brasileiras como tema de suas coleções e criando técnicas 

na qual torna possível a industrialização de processos manuais. 
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Caraguatatuba avança no projeto de lei do Sistema de Inspeção 

Municipal ao lado dos representantes do Litoral Norte 

 

Caraguatatuba recebeu, na última sexta-feira (1º/7), os representantes das outras 

três cidades do Litoral Norte para discutir os detalhes das minutas de lei que vão 

nortear o Sistema de Inspeção Municipal (SIM) e incluir os municípios no Consórcio 

Intermunicipal Três Rios. 

Também houve uma visita ao Entreposto de Pesca do Camaroeiro para apresentar 

a estrutura do projeto aos municípios vizinhos e debater sobre os pontos fortes da 

parceria para todo o Litoral. 

A reunião foi realizada na sede da Secretaria de Educação e a equipe trabalhou em 

dois documentos referentes à minuta de lei que será levada para ser aprovada na 

Câmara Municipal: sobre o ingresso no Consórcio Três Rios e sobre a operação do 

SIM, revisando as partes técnicas e jurídicas. 

De acordo com o coordenador do Sebrae e Consórcio Empreendedor, Cauê Rubio, a 

expectativa é de que a parte técnica esteja pronta e seja aprovada já no segundo 

semestre. “Esperamos que o documento esteja pronto até final de agosto. Para 

isso, estamos estudando todos os aspectos da legislação que precisa ser idêntica 

em todos os municípios participantes do Consórcio Três Rios”, disse. 

Na última semana, o prefeito Aguilar Junior assinou o protocolo de intenção para 

incluir o município de Caraguatatuba no Consórcio. A assinatura ocorreu durante a 

Reunião Extraordinária da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal Três Rios, 

em Jambeiro. 

A proposta é de que haja ainda mais quatro reuniões antes de finalizar o projeto de 

lei que irá beneficiar os quatro municípios do Litoral Norte, os produtores rurais e 

pescadores. 
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Mutirão de Combate à Dengue em Caraguatatuba visita 

aproximadamente 25 mil imóveis 

 

O Mutirão do Dia D de Combate à Dengue contou com a participação de 700 

pessoas entre servidores públicos e voluntários com um único objetivo, o de 

exterminar qualquer possível criadouro do mosquito Aedes aegypti. 

Os voluntários foram divididos em 20 equipes e passaram por 1.300 quarteirões, 

onde visitaram aproximadamente 25 mil imóveis nos bairros Jardim Britânia, Pontal 

Santamarina, Golfinhos, Morro do Algodão, Travessão, Barranco Alto, Perequê-

Mirim, Porto Novo e Praia das Palmeiras. 

O prefeito Aguilar Junior avaliou a ação como positiva. “Nosso intuito foi chamar 

atenção da população para este problema e de alguma forma este objetivo foi 

alcançado. Disponibilizamos carro de som com a música da campanha e alguns 

funcionários se fantasiaram do mosquito. A luta é de todos e se cada um fizer a sua 

parte, evitaremos um surto da doença no verão”, destacou. 

Segundo a Secretaria de Saúde, cerca de 100 residências foram registradas com 

foco de criadouros. O biólogo do Centro de Controle de Zoonoses, Ricardo 

Fernandes, explicou que as larvas foram eliminadas e a equipe do CCZ irá fiscalizar 

estes locais mais críticos. 

Fernandes ainda acrescenta que este número é alto, considerando que 

dependendo do tipo de criadouro pode gerar 30 mil larvas do mosquito. “Por isso, é 

importante evitar qualquer acúmulo de água em objetos, principalmente os pratos 

de plantas, os mais encontrados”, destacou. 

“Com a conscientização da população desde agora, fazendo a limpeza das 

residências, será evitado um surto da doença no verão porque, no calor, o período 



 

 
 

reprodutivo do mosquito fica mais curto e ele se reproduz mais rápido”, explicou 

Ricardo. 

O Centro de Controle de Zoonoses seguirá com o trabalho de visitação das 

residências para eliminação de criadouros do mosquito e inicia, nesta semana, 

nova Avaliação de Densidade Larvária (ADL) na região norte do município. 
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Balanço: Câmara de Caraguatatuba aprova mais de 200 proposituras 

no primeiro semestre de 2022 

 

Um levantamento feito pela Câmara Municipal de Caraguatatuba mostra que no 

primeiro semestre de 2022 os vereadores aprovaram mais de 200 proposituras no 

primeiro semestre do ano. 

Os dados são referentes ao período de fevereiro a junho quando foram realizadas 

22 sessões ordinárias. 

Ao todo foram 35 projetos entre projetos de lei, de resolução, emenda à Lei 

Orgânica Municipal (LOM) e decretos legislativos. (Confira relação abaixo). Além de 

38 Moções, entre congratulações, repúdio e pesar, 125 requerimentos e diversas 

indicações. 

Recesso 

A partir do dia 1º de julho a Câmara de Caraguatatuba inicia o seu recesso 

parlamentar como exige o Regimento Interno da casa que retoma as atividades 

legislativas a partir do dia 2 de agosto, quando será feita a primeira Sessão 

Ordinária do segundo semestre. 

Relação dos principais Projetos aprovados no primeiro semestre de 2022 

Lei nº 2.604/22 – Autor: Baduca Filho 

– Dispõe sobre a proibição da nomeação de cargos em comissão de livre 

nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas por crimes de 

violência contra a mulher. 



 

 
 

LEI Nº 26.02/22/21 – Autor: Baduca Filho 

– Autoriza o Poder Executivo a receber doações de vidros blindados para viaturas 

da Guarda Civil Municipal, e dá outras providências. 

LEI Nº 2612/22 – Autor: Cristian Bota 

– Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas e da 

proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de idade nas aberturas de 

shows, eventos culturais e similares, públicos ou privados no município de 

Caraguatatuba. 

LEI 2.611/22 – Autor: Dé Construtor 

– Institui o “Dia dos Profissionais Socorristas e dos Emergencistas”, e dá outras 

providências 

LEI Nº 2.609/22 – Autor:  Jair Silva 

– Dispõe sobre a criação de pontos de embarques e desembarque para motoristas 

que realizam o serviço de transporte de passageiros oferecido e solicitado por 

aplicativos. 

LEI Nº 2610/22 – Autor: Jair Silva 

– Autoriza o Poder Executivo a declarar de Utilidade Pública a Associação 

Acolhimento Fraterno Caiçara. 

LEI Nº 2.616/22 – Autor: Jair Silva 

– Institui a Semana do Fandango Caiçara e dá outras providências. 

LEI Nº 2617/22 –  Autor:  Tato Aguilar 

– Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem agentes 

de segurança privada juntos aos terminais de caixas eletrônicos, e dá outras 

providências. 

LEI Nº 2608/22 – Autor: Tato Aguilar 

– Denomina de “Auracy Mansano” a rampa leste de voo livre localizada no Morro 

Santo Antonio 

LEI Nº 2614/22 – Autor:  Tato Aguilar 

– Dispõe sobre a proibição do comércio de veículos automotores em logradouros 

públicos e dá outras providências. 

LEI Nº 2615/22 – Autora: Vera Morais 

– Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir kits de higiene nas cestas básicas 

distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade e dá outras providências. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/22 – Autor: Tato  Aguilar 



 

 
 

– Institui a Galeria “08 de Março” na Câmara Municipal de Caraguatatuba-SP. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 0002/2022– Autor: Marcos Kinkas 

–Dispõe sobre a criação da Comissão de Assuntos Relevantes destinada a 

elaboração de estudos relevantes a políticas públicas destinada à saúde animal. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 06/22 – Autor: Gil Oliveira 

– Constitui Comissão de Assuntos Relevantes destinada à elaboração de estudos e 

tomada de posição da Câmara Municipal em relação a implantação do Sistema 

Cicloviário do Município. 

LEI Nº 2598/22 – Autor: Poder Executivo 

– Dispõe sobre a instituição e organização do Sistema Municipal de Defesa do 

Consumidor – SMDC, institui o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – 

COMDECON e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMDC e 

dá outras providências 

LEI Nº 2606/22 – Autor: Poder Executivo 

– Altera a redação do art.4º, inciso II, da Lei Municipal nº 1.548, de fevereiro de 

2008,que cria o Banco Municipal de Alimentos de Caraguatatuba e dá outras 

providências. 
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VALDIR BRITO JÚNIOR VENCE PRIMEIRA ETAPA DO 33º CAMPEONATO 

BRASILEIRO DE JET SKI 

 

O paulistano ganhou na categoria Runabout Pro Turbo GP, considerada a Fórmula 1 

da modalidade. O evento realizado de sexta-feira a domingo (1º a 3),em 

Caraguatatuba (SP), contou com 93 pilotos inscritos, representando sete Estados, 

além do Uruguai. Número recorde na competição. 

O paulistano Valdir Brito Júnior venceu em Caraguatatuba, Litoral Norte Paulista a 

categoria Runabout Pro Turbo GP, na etapa de abertura do 33º Campeonato 

Brasileiro de Jet Ski 2022 / Pre World Qualifying Series. A categoria é considerada a 

Fórmula 1 da modalidade e reúne o que existe de mais avançado em termos de 

equipamentos e pilotos experientes. As disputas foram realizadas de sexta-feira a 

domingo (1º a 3), na praia do Centro e reuniu 93 pilotos de sete Estados, além do 

Uruguai, um recorde na competição. A beleza da região acompanhada de Sol forte 

e céu azul deu um colorido especial a etapa. A organização montou uma estrutura 

em um espaço de 420 metros linear. 

Júnior que soma vários títulos nacionais no currículo e diversas participações em 

Mundiais é um dos principais nomes da modalidade e mostrou isso em 

Caraguatatuba, liderando a prova de ponta a ponta. As condições de mar, com 

muitas ondas exigiram muito dos competidores, obrigando a organização a 

cancelar a segunda rodadas de baterias, por segurança e fazer a largada estilo Le 

Mans, em que os pilotos ficam distantes do jet e quando é autorizada a largada, 

correm até os jets e saem. O segundo colocado na Runabout Turbo GP foi o gaúcho 

Ismael Geitens, de Canoas, seguido pelo paulistano Umberto Brito. 



 

 
 

Na categoria Runabout Pro Turbo Stock também teve o domínio de Valdir Brito 

Júnior que terminou em primeiro, seguido pelo gaúcho Nélio Azeredo dos Santos, 

de Canoas e na terceira posição ficou o paulistano Jeferson Gomes. 

Outro destaque da primeira etapa do 33º Campeonato Brasileiro de Jet Ski foi o 

paulistano Denísio Casarini Filho (Deninho), que retornou após nove anos longe da 

competição. Mostrou que está muito bem e disposto a aumentar o número de 

títulos nacionais no currículo, em que já somam 20. Ele venceu a etapa, seguido 

por Ismael Geitens e o paulistano Giuliano Casarini. 

Na disputa da categoria Arrancada Turbo GP a vitória ficou com paulista Reinaldo 

Cangueiro, de Fernandópolis. O segundo colocado foi o goiano Ribas Fernando 

Santana seguido pelo paulista André Luiz Rodrigues Ferreira. 

As mulheres retornaram ao campeonato e na etapa de Caraguatatuba o destaque 

ficou para a gaúcha Simone Zanotti, de Guaíba, que venceu as categorias Ski 

Aspirado GP 2 tempos e a Ski Vintage GP. Ficou na segunda posição da Ski 

Aspirado Stock 4 tempos, que teve como vencedor o também gaúcho Thiago Klein, 

de Esteio. Na Ski Aspirado Stock 2 tempos o ganhador foi o paulista Kalil Auada, 

seguido por Simone Zanotti. 

Nesta primeira etapa do 33º Campeonato Brasileiro de Jet Ski participaram pilotos 

dos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul, Bahia e São Paulo, além de convidado do Uruguai. A segunda etapa está 

programada para 19 a 21 de agosto, em Rifaina no interior do Estado de São 

Paulo. A etapa decisiva acontecerá de 7 a 10 de setembro, em Paraty no Litoral Sul 

Fluminense. 

Os vencedores da primeira etapa do 33º Campeonato Brasileiro de Jet Ski/Pre 

World Qualifying Series foram os seguintes: Categoria Arrancada Aspirado GP – 

Marcello Fiorin Gimenez – São Paulo (SP); Arrancada Aspirado acima de 1100 cc – 

Leandro Duarte Porto Alegre (RS); Arrancada Turbo GP – Reinaldo Cangueiro – 

Fernandópolis (SP); Ski Aspirado Stock 2 tempos – Kalil Auada – São Paulo (SP); 

Ski Aspirado Stock 4 tempos – Thiago Klein – Porto Alegre (RS); Ski Vintage SP – 

Simone Zanotti – Guaíba (RS); Ski Aspirado GP 2 tempos – Simone Zanotti – 

Guaíba (RS); Ski Aspirado GP 4 tempos – Thiago Klein – Esteio (RS); Sport – Tiago 

Canigia – Porto Alegre (RS); Sport Vintage GP – Tiago Canigia – Porto Alegre (RS); X 

2 – Gabriel Gomes – São Paulo (SP); Runabout Estreantes e Novatos Aspirados 

Stock 800 cc a 1400 cc – Fábio Vivone – São Paulo (SP); Runabout Estreantes e 

Novatos Aspirados Stock 1401 cc a 1650 cc – André Luiz Rodrigues Ferreira – São 

Paulo (SP); Runabout Estreantes e Novatos Aspirados Stock 1651 cc acima – 

Matheus Fiorin Gimenez; Runabout Estreantes Novatos Turbo Stock – Murilo Fiorin 

Gimenez; Runabout Pro Turbo Stock – Valdir Brito Júnior – São Paulo (SP); 

Runabout Pro Aspirado GP 800cc a 1400 cc – Paulo Roberto Bizagio – São José do 

Rio Preto (SP); Runabout Pro Aspirado GP 1401 cc a 1650 cc – Marcos Antonio 



 

 
 

Regis – Porto Alegre (RS); Runabout Aspirado Stock – Marcello Fioriz Gimenez – 

São Paulo (SP); Runabout Pro Turbo GP – Valdir Brito Júnior – São Paulo (SP); 

Supercourse Estreantes e Novatos Aspirado Stock 800 cc a 1400 cc; Supercourse 

Estreantes e Novatos Aspirado Stock 1401 cc a 1650 cc – Mauro Ricardo do 

Amaral Bastos – São Paulo (SP); Supercourse Estreantes e Novatos Aspirado Stock 

1651 cc – Enzo Tofanelo Graça – São Paulo (SP); Supercourse Turbo Stock e 

Estreantes e Novatos – Alexandre Rei – São Paulo (SP); Supercourse Pro Aspirado 

Stock 800 cc a 1400 cc – Thiago Klein – Esteio (RS); Supercourse Pro Aspirado 

Stock 1401 cc a 1650 cc – Gabriel Gomes – São Paulo (SP); Supercourse Pró 

Aspirado Stock 1651 cc acima – Marcos Antonio Regis – Porto Alegre; Supercourse 

Pro Turbo Stock – Ismael Geitens – Canoas (RS); Supercourse Aspirado GP – 

Leandro Duarte – Porto Alegre (RS); Supercourse Pro Turbo GP – Denísio Casarini 

Filho – São Paulo (SP) e Supercourse Stock 1800 Feminino – Luciana de Avelar 

Siqueira – São Paulo (SP). 

A primeira etapa do 33º CAMPEONATO BRASILEIRO DE JET SKI 2022 / PRE WORLD 

QUALIFYING SERIES foi uma realização da BJSA / ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JET 

SKI e PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA / SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TURISMO, com supervisão da IJSBA – INTERNATIONAL JET SPORTS BOATING 

ASSOCIATION. O apoio oficial da CONFEDERACION SUDAMERICANA DE 

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

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

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

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

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

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

ESTADO DE SÃO PAULO E POLÍCIA MILITAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Cine Clube exibe sessões gratuitas aos sábados na Videoteca Lúcio 

Braun 

 

O Cine Clube, projeto realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, está com uma agenda 

imperdível no mês de julho. Animação, aventura, drama, ficção e muita diversão é o 

que aguarda o público que comparecer à Videoteca Lúcio Braun. 

Com sessões gratuitas aos sábados, às 16h e às 20h, com direito a pipoca grátis, o 

Cine Clube é uma ótima opção de entretenimento no fim de semana. Vale ressaltar 

que a capacidade da videoteca é de 44 lugares, por isso, é recomendado que os 

interessados cheguem ao local com, no mínimo, 30 minutos de antecedência. 

História 

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

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

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

do Polo Cultural Professora Adaly Coelho Passos, também conhecido como MACC – 

Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba. 

Confira a lista de filmes deste mês 

Sábado – às 16h e às 20h – Entrada Gratuita 

Dia 9 – às 16h –Meu Malvado Favorito | L 

Dia 9 – às 20h – O Senhor dos Anéis: As Duas Torres |12 

Dia 16 – às 16h – Peter Pan | L 



 

 
 

Dia 16 – às 20h – Fúria de Titãs | 14 

Dia 23– às 16h – Procurando Nemo | L 

Dia 23 – às 20h – Eu sou a Lenda | 12 

Dia 30 – às 16h – Toy Story 2 | L 

Dia 30 – às 20h – As Aventuras de Pi | 10 

Local: Rua Dr. Paul Harris, 1.107 – Centro (Praça do Caiçara – Atrás do MACC) 

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras é realizado de 7 a 10 de julho 

em Caraguatatuba; veja programação 

 

O 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras será realizado entre os dias 7 e 10 

de julho, no Entreposto de Pesca do Porto Novo, na região sul de Caraguatatuba. 

Com novo nome, o evento traz uma programação que reúne cultura, gastronomia, 

música, artesanato e outros atrativos. 

Nesta edição, a festa espera comercializar mais de 15 toneladas de peixes nas 

mais variadas receitas e in natura. O público poderá degustar pratos já tradicionais 

como as tainhas espalmada (aberta) e recheada, além de pastel de camarão, 

porção de cação e outras opções gastronômicas. As iguarias serão vendidas a 

preços que variam entre R$ 7 e 80. 

A atração será animada por artistas e bandas locais, começando na quinta-feira (7) 

com a apresentação do grupo Maracatu Odé da Mata, às 17h. Em seguida, tem o 

sertanejo de Wany Oliveira e do Zé Andrade. Na sexta-feira (8), a agenda musical 

tem início às 12h com Cesar Nanico, tendo ainda Pacelli, Ed Junior, Samba 5 e o 

grupo US’KARAS. 

O fim de semana soma mais nove atrações, sempre a partir das 12h. O sábado (9) 

começa ao som do Duo FM, Lua & Rodrigo, Thykinho Solo, Iris Manz, Cristiano 

Fragoso. Já no domingo (10), a festa tem Samamba Brasil, Anderson Coelho in Trio 

e as bandas Luacaiana e Conexão Túnel do Tempo. 

Com o objetivo de fortalecer a cultura, incentivar o turismo e movimentar a 

economia da cidade, a expectativa é reunir ao menos 30 mil pessoas durante os 

quatro dias de festa, que também terá a volta dos passeios de barco pelo Rio 

Juqueriquerê. Os moradores e turistas que tiverem interesse na atração devem 

procurar as empresas responsáveis no espaço do evento. 



 

 
 

As barracas, boxes e estandes funcionarão na quinta-feira (7), das 18h às 22h, na 

sexta e sábado (8 e 9), das 12h às 22h e, no domingo (10), das 12h às 20h. O 

evento é organizado entre a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de 

Turismo (Setur), e Associação dos Pescadores da Zona Sul de Caraguatatuba 

(Assopazca), com apoio do Conselho de Turismo (Comtur). 

17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras 

Data: de 7 a 10 de julho 

Local: Entreposto de Pesca do Porto Novo 

Horário: espaços abertos na quinta-feira, das 18h às 22h, na sexta e sábado, das 

12h às 22h e, no domingo, das 12h às 20h 

Entrada: gratuita 

Programação musical 

7 de julho (quinta-feira) 

17h – Maracatu Odé da Mata 

18h – Wany Oliveira 

20h – Zé Andrade 

8 de julho (sexta-feira) 

12h – Cesar Nanico 

14h – Pacelli 

16h – Ed Junior 

18h – Samba 5 

20h – US’KARAS 

9 de julho (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Lua & Rodrigo 

16h – Thykinho Solo 

18h – Iris Manz 

20h – Cristiano Fragoso 

10 de julho (domingo) 

12h – Samamba Brasil 

14h – Anderson Coelho in Trio 

16h – Banda Luacaiana 



 

 
 

18h – Banda Conexão Túnel do Tempo 
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Matéria do Jornal Massaguaçu é aprovada por Júri técnico e concorre 

ao 9º Prêmio Sebrae de Jornalismo 

 

Uma matéria do jornal Massaguaçu foi aprovada pelo Júri técnico e está 

concorrendo ao 9° Prêmio Sebrae de Jornalismo.  O tema central da 9ª edição é “A 

importância dos pequenos negócios para a economia do país”. A premiação é 

nacional e serão reconhecidos trabalhos que melhor abordem este tema.  O JM foi 

selecionado na categoria Texto e com subtema – Inclusão Produtiva e 

Sustentabilidade, com a matéria intitulada – Um caiçara raiz apaixonado por arte e 

pela cidade onde nasceu.  

“Foi uma surpresa receber a notificação sobre ter sido aprovado pelo júri e 

concorrer com grandes empresas e jornalistas nacionais. Ao ver empresas que 

participaram das edições anteriores, o JM concorre com a Globo, Editora Abril, 

entre outras empresas de renome. Fico feliz em poder representar o nome de 

Caraguatatuba e do Jornal Massaguaçu, pois mostramos que também podemos 

fazer a diferença. Agora é aguardar as próximas etapas”, explicou o editor do jornal, 

Regis Thiago. 

Concorrem ao PSJ matérias e reportagens publicadas em veículos impressos e 

digitais, emissoras de rádio e de televisão, bem como podcasts e vídeos divulgados 

em plataformas digitais. 

Nesta edição, também há prêmios especiais para conteúdos, com foco em 

empreendedorismo e pequenos negócios, divulgados nas redes sociais ou 

publicados por projetos jornalísticos digitais. 

Categorias Principais 



 

 
 

 Jornalismo em Texto – veículos impressos ou digitais. 

 Jornalismo em Áudio – emissoras de rádio ou podcasts. 

 Jornalismo em Vídeo – emissoras de TV ou canais de jornalismo nas 

plataformas digitais. 

 Fotojornalismo – veículos impressos ou digitais. 

Prêmios Especiais 

 Jornalista Revelação – profissionais de até 25 anos, que atuam em veículos 

de imprensa, podem concorrer com trabalhos de Texto, Áudio ou Vídeo. 

 Jornalista Empreendedor – profissionais que atuam em projetos jornalísticos 

digitais podem concorrer com conteúdos inovadores sobre 

empreendedorismo e pequenos negócios. 

 Jornalista Influenciador Digital – jornalistas que tenham publicado uma série 

de conteúdos, com foco nos pequenos negócios, no Twitter, Instagram ou 

Facebook. 
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“Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso”, diz prefeito de 

Caraguatatuba em aula inaugural da Guarda Civil Municipal 

 

Os candidatos à Guarda Civil Municipal (GCM) de Caraguatatuba participaram na 

manhã desta segunda-feira (04) da aula inaugural do curso preparatório, no Centro 

de Formação do Educador (Cefe) Profª Leny Bevilacqua, em São José dos Campos 

(SP). 

O evento contou com a participação do prefeito Aguilar Junior; do secretário de 

Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Bruno Henrique dos Santos; do 

secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de Caraguatatuba, Marcel 

Giorgeti e do superintendente da GCM, Tenente Cláudio Dias. 

O momento foi especial para o prefeito Aguilar Junior que deu boas vindas aos 

alunos e disse que o curso representa um legado para Caraguatatuba. “Façam o 

melhor, pois além da segurança pública, estamos lidando com o bem estar da 

população. Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso, da história da 

Guarda Civil Municipal. Vamos levar o melhor ao nosso povo”, disse. 

Os alunos também foram recebidos pelo comandante da GCM de São José dos 

Campos, Carlos de Queiroz Alvarez e pelo inspetor regional da GCM de São José e 

coordenador do curso de formação, Sansão Souza da Silva. 

Às 6h de hoje, os alunos já embarcaram até o local do curso disponibilizado 

gratuitamente pela Prefeitura de Caraguatatuba partindo todos os dias de 

Caraguatatuba até o Cefe, com retorno às 17h. 

Após aula inaugural, os alunos conheceram o local onde será a academia de 

treinamento pelos próximos quatro meses. A partir de amanhã (05), os candidatos 

receberão as apostilas para o início das aulas teóricas. 



 

 
 

O acordo de cooperação técnica com a cidade de São José dos Campos visa a 

formação dos 70 candidatos à GCM e terá 640 horas, de acordo com o currículo 

para guardas municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério 

da Justiça. 
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Câmara de Caraguatatuba aprova mais de 200 proposituras no 

primeiro semestre de 2022 

 

Um levantamento feito pela Câmara Municipal de Caraguatatuba mostra que no 

primeiro semestre de 2022 os vereadores aprovaram mais de 200 proposituras no 

primeiro semestre do ano. 

Os dados são referentes ao período de fevereiro a junho quando foram realizadas 

22 sessões ordinárias. 

Ao todo foram 35 projetos entre projetos de lei, de resolução, emenda à Lei 

Orgânica Municipal (LOM) e decretos legislativos. (Confira relação abaixo). Além de 

38 Moções, entre congratulações, repúdio e pesar, 125 requerimentos e diversas 

indicações. 

Recesso 

A partir do dia 1º de julho a Câmara de Caraguatatuba inicia o seu recesso 

parlamentar como exige o Regimento Interno da casa que retoma as atividades 

legislativas a partir do dia 2 de agosto, quando será feita a primeira Sessão 

Ordinária do segundo semestre. 

Relação dos principais Projetos aprovados no primeiro semestre de 2022 



 

 
 

Lei nº 2.604/22 – Autor: Baduca Filho 

– Dispõe sobre a proibição da nomeação de cargos em comissão de livre 

nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas por crimes de 

violência contra a mulher. 

LEI Nº 26.02/22/21 – Autor: Baduca Filho 

– Autoriza o Poder Executivo a receber doações de vidros blindados para viaturas 

da Guarda Civil Municipal, e dá outras providências. 

LEI Nº 2612/22 – Autor: Cristian Bota 

– Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas e da 

proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de idade nas aberturas de 

shows, eventos culturais e similares, públicos ou privados no município de 

Caraguatatuba. 

LEI 2.611/22 – Autor: Dé Construtor 

– Institui o “Dia dos Profissionais Socorristas e dos Emergencistas”, e dá outras 

providências 

LEI Nº 2.609/22 – Autor:  Jair Silva 

– Dispõe sobre a criação de pontos de embarques e desembarque para motoristas 

que realizam o serviço de transporte de passageiros oferecido e solicitado por 

aplicativos. 

LEI Nº 2610/22 – Autor: Jair Silva 

– Autoriza o Poder Executivo a declarar de Utilidade Pública a Associação 

Acolhimento Fraterno Caiçara. 

LEI Nº 2.616/22 – Autor: Jair Silva 

– Institui a Semana do Fandango Caiçara e dá outras providências. 

LEI Nº 2617/22 –  Autor:  Tato Aguilar 

– Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem agentes 

de segurança privada juntos aos terminais de caixas eletrônicos, e dá outras 

providências. 

LEI Nº 2608/22 –  Autor: Tato Aguilar 

– Denomina de “Auracy Mansano” a rampa leste de voo livre localizada no Morro 

Santo Antonio 

LEI Nº 2614/22 – Autor:  Tato Aguilar 

– Dispõe sobre a proibição do comércio de veículos automotores em logradouros 

públicos e dá outras providências. 



 

 
 

LEI Nº 2615/22 – Autora: Vera Morais 

 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir kits de higiene nas cestas básicas 

distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade e dá outras providências. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/22 – Autor: Tato  Aguilar 

– Institui a Galeria “08 de Março” na Câmara Municipal de Caraguatatuba-SP. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 0002/2022– Autor: Marcos Kinkas 

–Dispõe sobre a criação da Comissão de Assuntos Relevantes destinada a 

elaboração de estudos relevantes a políticas públicas destinada à saúde animal. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 06/22 – Autor: Gil Oliveira 

– Constitui Comissão de Assuntos Relevantes destinada à elaboração de estudos e 

tomada de posição da Câmara Municipal em relação a implantação do Sistema 

Cicloviário do Município. 

LEI Nº 2598/22 – Autor: Poder Executivo 

– Dispõe sobre a instituição e organização do Sistema Municipal de Defesa do 

Consumidor – SMDC, institui o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – 

COMDECON e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMDC e 

dá outras providências 

LEI Nº 2606/22 – Autor: Poder Executivo 

– Altera a redação do art.4º, inciso II, da Lei Municipal nº 1.548, de fevereiro de 

2008,que cria o Banco Municipal de Alimentos de Caraguatatuba e dá outras 

providências. 
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Prefeitura de Caraguatatuba entrega praça em homenagem à 

moradora do Camaroeiro 

 

O prefeito Aguilar Junior entregou no último sábado (2) a Praça Maria Rosa dos 

Santos “Tia Nenê”, no bairro Ipiranga. A homenagem fomenta a valorização da 

cultura tradicional caiçara a uma antiga moradora do Camaroeiro, falecida em 

2020, em decorrência das complicações da Covid-19. 

A praça está localizada no cruzamento da Avenida Dr. Arthur Costa Filho com a Rua 

Francisco Samuel Nepomuceno, no bairro do Ipiranga, local frequentado pela 

comunidade do Camaroeiro, onde ficará eternizado o nome desta caiçara, 

importante para muitas famílias da região. 

Emocionada, a filha da homenageada, Angélica Santos, agradeceu a todos 

envolvidos na homenagem. “É um gesto muito bonito e especial. Estou sem 

palavras. É como se um pedacinho dela estivesse aqui. Será lembrada 

eternamente”, destacou. 

O prefeito Aguilar Junior disse ser uma honra poder participar da homenagem. 

“Para muitos, pode ser apenas uma praça, mas aqui tem a marca da Tia Nenê. É 



 

 
 

importante imortalizar o nome dela, que sempre acolheu muitas pessoas, além de 

reforçar e valorizar a cultura caiçara”, disse. 

A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e do vereador Cristian 

Bota. 

A homenageada 

Maria Rosa dos Santos passou toda sua vida no bairro Camaroeiro e foi ali, no meio 

de uma família simples, que aprendeu e ensinou a simplicidade e o amor. A família 

foi crescendo, criando raiz e ganhando respeito de toda a comunidade. Nenê se 

dividia em cuidar de filhos e trabalhar. Passou 32 anos de sua vida trabalhando na 

escola do bairro, onde atuava como servente. Após se aposentar, dedicou ainda 

mais à pesca, que tanto amava. Infelizmente, aos 70 anos, faleceu em decorrência 

da Covid-19, em agosto de 2020. Suas cinzas foram lançadas ao mar, onde passou 

sua vida e onde será lembrada eternamente como a dona Nenê pescadora. 
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Matéria do Jornal Massaguaçu é aprovada por Júri técnico e concorre 

ao 9º Prêmio Sebrae de Jornalismo 

 

Uma matéria do jornal Massaguaçu foi aprovada pelo Júri técnico e está 

concorrendo ao 9° Prêmio Sebrae de Jornalismo.  O tema central da 9ª edição é “A 

importância dos pequenos negócios para a economia do país”. A premiação é 

nacional e serão reconhecidos trabalhos que melhor abordem este tema.  O JM foi 

selecionado na categoria Texto e com subtema – Inclusão Produtiva e 

Sustentabilidade, com a matéria intitulada – Um caiçara raiz apaixonado por arte e 

pela cidade onde nasceu.  

“Foi uma surpresa receber a notificação sobre ter sido aprovado pelo júri e 

concorrer com grandes empresas e jornalistas nacionais. Ao ver empresas que 

participaram das edições anteriores, o JM concorre com a Globo, Editora Abril, 



 

 
 

entre outras empresas de renome. Fico feliz em poder representar o nome de 

Caraguatatuba e do Jornal Massaguaçu, pois mostramos que também podemos 

fazer a diferença. Agora é aguardar as próximas etapas”, explicou o editor do jornal, 

Regis Thiago. 

Concorrem ao PSJ matérias e reportagens publicadas em veículos impressos e 

digitais, emissoras de rádio e de televisão, bem como podcasts e vídeos divulgados 

em plataformas digitais. 

Nesta edição, também há prêmios especiais para conteúdos, com foco em 

empreendedorismo e pequenos negócios, divulgados nas redes sociais ou 

publicados por projetos jornalísticos digitais. 

Categorias Principais 

 Jornalismo em Texto – veículos impressos ou digitais. 

 Jornalismo em Áudio – emissoras de rádio ou podcasts. 

 Jornalismo em Vídeo – emissoras de TV ou canais de jornalismo nas 

plataformas digitais. 

 Fotojornalismo – veículos impressos ou digitais. 

Prêmios Especiais 

 Jornalista Revelação – profissionais de até 25 anos, que atuam em veículos 

de imprensa, podem concorrer com trabalhos de Texto, Áudio ou Vídeo. 

 Jornalista Empreendedor – profissionais que atuam em projetos jornalísticos 

digitais podem concorrer com conteúdos inovadores sobre 

empreendedorismo e pequenos negócios. 

 Jornalista Influenciador Digital – jornalistas que tenham publicado uma série 

de conteúdos, com foco nos pequenos negócios, no Twitter, Instagram ou 

Facebook. 
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Teatro Mario Covas recebe ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba’ a 

partir desta 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 

mailto:promodancaacademias@gmail.com


 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Vale 

 

PAT de Caraguatatuba oferece 140 oportunidades de emprego 

 

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

segunda-feira (4) o quadro de vagas para 140 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são de 10 para Corretor de Imóveis e 10 para Vendedor 

Externo. Também há oito vagas para Promotor de Vendas para pessoa com 

deficiência (PcD). 

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

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

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

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Ajudante de 

Mecânico, Ajudante de Obras Temporário, Ajudante de Serralheiro (SERVIÇO 

PESADO), Armador, Atendente (buffet self service), Atendente de Loja (vendedor), 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Mecânico, Carpinteiro, Chefe 

de Cozinha, Chefe de Seção FLV (Frutas, Legumes e Verduras), Consultor de 

Vendas (Autos), Consultor de Vendas, Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Costureira, Cozinheiro (a), Eletricista de Autos, Eletricista de Manutenção, 

Encanador, Encarregado de Obra, Executivo de Contas (Gerente de Contas), 

Faxineiro, Funileiro, Instalador de Alarmes, Instalador de Alarmes Residenciais, 

Instrutor de Inglês, Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de 

Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

Refrigeração, Montador de Veículos, Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de 

Caminhão Munck, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja, Operador 

de Loja Pleno (Fiscal de Prevenção e Perdas), Operador de Produção (Serviço 

Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Automóveis, Polidor 

de Veículos, Preparador de Estruturas Metálicas, Promotor de Vendas (PcD), 

Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de Vendas, 

Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico 

em Elétrica (Subestação), Técnico em Instrumentação, Tratorista, Vendedor 

(Vidraçaria), Vendedor, Vendedor de Roupas, Vendedor de Seguros, Vendedor em 

Ótica e Vendedor Externo. 
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Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba: “Eu quero deixar um legado 

e vocês fazem parte disso”, diz Aguilar Junior em aula inaugural 

 

Os candidatos à Guarda Civil Municipal (GCM) de Caraguatatuba participaram na 

manhã desta segunda-feira (04) da aula inaugural do curso preparatório, no Centro 

de Formação do Educador (Cefe) Profª Leny Bevilacqua, em São José dos Campos 

(SP). 

O evento contou com a participação do prefeito Aguilar Junior; do secretário de 

Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Bruno Henrique dos Santos; do 

secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de Caraguatatuba, Marcel 

Giorgeti e do superintendente da GCM, Tenente Cláudio Dias. 

O momento foi especial para o prefeito Aguilar Junior que deu boas vindas aos 

alunos e disse que o curso representa um legado para Caraguatatuba. “Façam o 

melhor, pois além da segurança pública, estamos lidando com o bem estar da 

população. Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso, da história da 

Guarda Civil Municipal. Vamos levar o melhor ao nosso povo”, disse. 

Os alunos também foram recebidos pelo comandante da GCM de São José dos 

Campos, Carlos de Queiroz Alvarez e pelo inspetor regional da GCM de São José e 

coordenador do curso de formação, Sansão Souza da Silva. 

Às 6h de hoje, os alunos já embarcaram até o local do curso disponibilizado 

gratuitamente pela Prefeitura de Caraguatatuba partindo todos os dias de 

Caraguatatuba até o Cefe, com retorno às 17h. 



 

 
 

Após aula inaugural, os alunos conheceram o local onde será a academia de 

treinamento pelos próximos quatro meses. A partir de amanhã (05), os candidatos 

receberão as apostilas para o início das aulas teóricas. 

O acordo de cooperação técnica com a cidade de São José dos Campos visa a 

formação dos 70 candidatos à GCM e terá 640 horas, de acordo com o currículo 

para guardas municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério 

da Justiça. 
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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras é realizado de 7 a 10 de julho 

em Caraguatatuba; veja programação 

 

O 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras será realizado entre os dias 7 e 10 

de julho, no Entreposto de Pesca do Porto Novo, na região sul de Caraguatatuba. 

Com novo nome, o evento traz uma programação que reúne cultura, gastronomia, 

música, artesanato e outros atrativos. 

Nesta edição, a festa espera comercializar mais de 15 toneladas de peixes nas 

mais variadas receitas e in natura. O público poderá degustar pratos já tradicionais 

como as tainhas espalmada (aberta) e recheada, além de pastel de camarão, 

porção de cação e outras opções gastronômicas. As iguarias serão vendidas a 

preços que variam entre R$ 7 e 80. 

A atração será animada por artistas e bandas locais, começando na quinta-feira (7) 

com a apresentação do grupo Maracatu Odé da Mata, às 17h. Em seguida, tem o 

sertanejo de Wany Oliveira e do Zé Andrade. Na sexta-feira (8), a agenda musical 

tem início às 12h com Cesar Nanico, tendo ainda Pacelli, Ed Junior, Samba 5 e o 

grupo US’KARAS. 

O fim de semana soma mais nove atrações, sempre a partir das 12h. O sábado (9) 

começa ao som do Duo FM, Lua & Rodrigo, Thykinho Solo, Iris Manz, Cristiano 

Fragoso. Já no domingo (10), a festa tem Samamba Brasil, Anderson Coelho in Trio 

e as bandas Luacaiana e Conexão Túnel do Tempo. 



 

 
 

Com o objetivo de fortalecer a cultura, incentivar o turismo e movimentar a 

economia da cidade, a expectativa é reunir ao menos 30 mil pessoas durante os 

quatro dias de festa, que também terá a volta dos passeios de barco pelo Rio 

Juqueriquerê. Os moradores e turistas que tiverem interesse na atração devem 

procurar as empresas responsáveis no espaço do evento. 

As barracas, boxes e estandes funcionarão na quinta-feira (7), das 18h às 22h, na 

sexta e sábado (8 e 9), das 12h às 22h e, no domingo (10), das 12h às 20h. O 

evento é organizado entre a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de 

Turismo (Setur), e Associação dos Pescadores da Zona Sul de Caraguatatuba 

(Assopazca), com apoio do Conselho de Turismo (Comtur). 

17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras 

Data: de 7 a 10 de julho 

Local: Entreposto de Pesca do Porto Novo 

Horário: espaços abertos na quinta-feira, das 18h às 22h, na sexta e sábado, das 

12h às 22h e, no domingo, das 12h às 20h 

Entrada: gratuita 

Programação musical 

7 de julho (quinta-feira) 

17h – Maracatu Odé da Mata 

18h – Wany Oliveira 

20h – Zé Andrade 

8 de julho (sexta-feira) 

12h – Cesar Nanico 

14h – Pacelli 

16h – Ed Junior 

18h – Samba 5 

20h – US’KARAS 

9 de julho (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Lua & Rodrigo 

16h – Thykinho Solo 

18h – Iris Manz 

20h – Cristiano Fragoso 



 

 
 

10 de julho (domingo) 

12h – Samamba Brasil 

14h – Anderson Coelho in Trio 

16h – Banda Luacaiana 

18h – Banda Conexão Túnel do Tempo 
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Serramar leva idosos do Instituto Pro+Vida para o Shopping com 

direito a cinema e café da tarde 

 

Um dia para ficar na memória. O Serramar Shopping em parceria com o Centerplex 

Cinemas e o Rei do Mate, promoveu um café da manhã especial com sessão de 

cinema para comemorar o retorno dos passeios ao ar livre neste primeiro semestre 

de 2022. 

Depois de dois anos, os idosos do Instituto Pró+Vida, saíram para passear no 

Serramar. Eles estavam sem sair do Instituto desde outubro de 2019, em razão da 

pandemia de Covid-19. Ao todo, foram 15 idosos que participaram da iniciativa. 

A coordenadora de Marketing do Serramar, Glaucia Acciarito, disse que essa é uma 

iniciativa muito engrandecedora para o Shopping. “Entendemos que por questões 

de saúde, foi necessário esse isolamento tão longo. Agora é tempo de celebrar o 

retorno a liberdade tão aguardada. Todas as idades se incluem em nosso contexto, 

somos um shopping feito para a família”, disse. 

O Serramar é parceiro do Instituto Pró+Vida, doando alimentos, roupas e itens 

esporádicos, de acordo com a necessidade deles, assim como auxilia 



 

 
 

frequentemente as Casas Beija Flor, que atende crianças e famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 
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140 vagas de emprego estão disponíveis no PAT de Caraguatatuba 

nesta segunda 

10 vagas são para o cargo de Corretor de Imóveis e outras 10 para Vendedor 

Externo 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba está com 140 

vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (04). 10 vagas são para o cargo 

de Corretor de Imóveis e outras 10 para Vendedor Externo. Também há oito vagas 

para Promotor de Vendas para pessoa com deficiência (PcD). 

Os currículos só serão aceitos presencialmente e os candidatos podem acessar o 

link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios para cada 

oportunidade. Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 14h e levar 

RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Ajudante de 

Mecânico, Ajudante de Obras Temporário, Ajudante de Serralheiro (SERVIÇO 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

PESADO), Armador, Atendente (buffet self service), Atendente de Loja (vendedor), 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Mecânico, Carpinteiro, Chefe 

de Cozinha, Chefe de Seção FLV (Frutas, Legumes e Verduras), Consultor de 

Vendas (Autos), Consultor de Vendas, Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, 

Costureira, Cozinheiro (a), Eletricista de Autos, Eletricista de Manutenção, 

Encanador, Encarregado de Obra, Executivo de Contas (Gerente de Contas), 

Faxineiro, Funileiro, Instalador de Alarmes, Instalador de Alarmes Residenciais, 

Instrutor de Inglês, Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de 

Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

Refrigeração, Montador de Veículos, Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de 

Caminhão Munck, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja, Operador 

de Loja Pleno (Fiscal de Prevenção e Perdas), Operador de Produção (Serviço 

Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Automóveis, Polidor 

de Veículos, Preparador de Estruturas Metálicas, Promotor de Vendas (PcD), 

Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de Vendas, 

Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico 

em Elétrica (Subestação), Técnico em Instrumentação, Tratorista, Vendedor 

(Vidraçaria), Vendedor, Vendedor de Roupas, Vendedor de Seguros, Vendedor em 

Ótica e Vendedor Externo. 
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Candidatos à GCM de Caraguatatuba realizam aula inaugural do curso 

preparatório 

Evento ocorreu no Centro de Formação do Educador Profª Leny Bevilacqua, em São 

José dos Campos 

 

Os candidatos à GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba participaram na 

manhã desta segunda-feira (04) de uma aula inaugural do curso preparatório, no 

Centro de Formação do Educador Profª Leny Bevilacqua, em São José dos Campos. 

Os alunos já embarcaram às 6h de hoje até o local do curso disponibilizado 

gratuitamente pela Prefeitura de Caraguatatuba partindo todos os dias de 

Caraguatatuba até o Cefe, com retorno às 17h. 

Os alunos foram recebidos pelo comandante da GCM de São José dos Campos, 

Carlos de Queiroz Alvarez e pelo inspetor regional da GCM de São José e 

coordenador do curso de formação, Sansão Souza da Silva. 

Após aula inaugural, os alunos conheceram o local onde será a academia de 

treinamento pelos próximos quatro meses. A partir desta terça-feira (05), os 

candidatos receberão as apostilas para o início das aulas teóricas. 

O acordo de cooperação técnica com a cidade de São José dos Campos visa a 

formação dos 70 candidatos à GCM e terá 640 horas, de acordo com o currículo 



 

 
 

para guardas municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério 

da Justiça. 

O evento contou com a participação do prefeito Aguilar Junior, do secretário de 

Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Bruno Henrique dos Santos, do 

secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de Caraguatatuba, Marcel 

Giorgeti e do superintendente da GCM, Tenente Cláudio Dias. 
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Teatro Mario Covas recebe ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba’ a 

partir desta 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 

mailto:promodancaacademias@gmail.com


 

 
 

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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PAT de Caraguatatuba oferece 140 oportunidades de emprego 

 

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

segunda-feira (4) o quadro de vagas para 140 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são de 10 para Corretor de Imóveis e 10 para Vendedor 

Externo. Também há oito vagas para Promotor de Vendas para pessoa com 

deficiência (PcD). 

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

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

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

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Ajudante de 

Mecânico, Ajudante de Obras Temporário, Ajudante de Serralheiro (SERVIÇO 

PESADO), Armador, Atendente (buffet self service), Atendente de Loja (vendedor), 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Mecânico, Carpinteiro, Chefe 

de Cozinha, Chefe de Seção FLV (Frutas, Legumes e Verduras), Consultor de 

Vendas (Autos), Consultor de Vendas, Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, 

Costureira, Cozinheiro (a), Eletricista de Autos, Eletricista de Manutenção, 

Encanador, Encarregado de Obra, Executivo de Contas (Gerente de Contas), 

Faxineiro, Funileiro, Instalador de Alarmes, Instalador de Alarmes Residenciais, 

Instrutor de Inglês, Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de 

Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Refrigeração, Montador de Veículos, Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de 

Caminhão Munck, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja, Operador 

de Loja Pleno (Fiscal de Prevenção e Perdas), Operador de Produção (Serviço 

Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Automóveis, Polidor 

de Veículos, Preparador de Estruturas Metálicas, Promotor de Vendas (PcD), 

Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de Vendas, 

Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico 

em Elétrica (Subestação), Técnico em Instrumentação, Tratorista, Vendedor 

(Vidraçaria), Vendedor, Vendedor de Roupas, Vendedor de Seguros, Vendedor em 

Ótica e Vendedor Externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral de Fato 

 

Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba: “Eu quero deixar um legado 

e vocês fazem parte disso”, diz Aguilar Junior em aula inaugural 

 

Os candidatos à Guarda Civil Municipal (GCM) de Caraguatatuba participaram na 

manhã desta segunda-feira (04) da aula inaugural do curso preparatório, no Centro 

de Formação do Educador (Cefe) Profª Leny Bevilacqua, em São José dos Campos 

(SP). 

O evento contou com a participação do prefeito Aguilar Junior; do secretário de 

Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Bruno Henrique dos Santos; do 

secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de Caraguatatuba, Marcel 

Giorgeti e do superintendente da GCM, Tenente Cláudio Dias. 

O momento foi especial para o prefeito Aguilar Junior que deu boas vindas aos 

alunos e disse que o curso representa um legado para Caraguatatuba. “Façam o 

melhor, pois além da segurança pública, estamos lidando com o bem estar da 

população. Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso, da história da 

Guarda Civil Municipal. Vamos levar o melhor ao nosso povo”, disse. 

Os alunos também foram recebidos pelo comandante da GCM de São José dos 

Campos, Carlos de Queiroz Alvarez e pelo inspetor regional da GCM de São José e 

coordenador do curso de formação, Sansão Souza da Silva. 



 

 
 

Às 6h de hoje, os alunos já embarcaram até o local do curso disponibilizado 

gratuitamente pela Prefeitura de Caraguatatuba partindo todos os dias de 

Caraguatatuba até o Cefe, com retorno às 17h. 

Após aula inaugural, os alunos conheceram o local onde será a academia de 

treinamento pelos próximos quatro meses. A partir de amanhã (05), os candidatos 

receberão as apostilas para o início das aulas teóricas. 

O acordo de cooperação técnica com a cidade de São José dos Campos visa a 

formação dos 70 candidatos à GCM e terá 640 horas, de acordo com o currículo 

para guardas municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério 

da Justiça. 
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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras é realizado de 7 a 10 de julho 

em Caraguatatuba; veja programação 

 

O 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras será realizado entre os dias 7 e 10 

de julho, no Entreposto de Pesca do Porto Novo, na região sul de Caraguatatuba. 

Com novo nome, o evento traz uma programação que reúne cultura, gastronomia, 

música, artesanato e outros atrativos. 

Nesta edição, a festa espera comercializar mais de 15 toneladas de peixes nas 

mais variadas receitas e in natura. O público poderá degustar pratos já tradicionais 

como as tainhas espalmada (aberta) e recheada, além de pastel de camarão, 

porção de cação e outras opções gastronômicas. As iguarias serão vendidas a 

preços que variam entre R$ 7 e 80. 

A atração será animada por artistas e bandas locais, começando na quinta-feira (7) 

com a apresentação do grupo Maracatu Odé da Mata, às 17h. Em seguida, tem o 

sertanejo de Wany Oliveira e do Zé Andrade. Na sexta-feira (8), a agenda musical 

tem início às 12h com Cesar Nanico, tendo ainda Pacelli, Ed Junior, Samba 5 e o 

grupo US’KARAS. 

O fim de semana soma mais nove atrações, sempre a partir das 12h. O sábado (9) 

começa ao som do Duo FM, Lua & Rodrigo, Thykinho Solo, Iris Manz, Cristiano 

Fragoso. Já no domingo (10), a festa tem Samamba Brasil, Anderson Coelho in Trio 

e as bandas Luacaiana e Conexão Túnel do Tempo. 



 

 
 

Com o objetivo de fortalecer a cultura, incentivar o turismo e movimentar a 

economia da cidade, a expectativa é reunir ao menos 30 mil pessoas durante os 

quatro dias de festa, que também terá a volta dos passeios de barco pelo Rio 

Juqueriquerê. Os moradores e turistas que tiverem interesse na atração devem 

procurar as empresas responsáveis no espaço do evento. 

As barracas, boxes e estandes funcionarão na quinta-feira (7), das 18h às 22h, na 

sexta e sábado (8 e 9), das 12h às 22h e, no domingo (10), das 12h às 20h. O 

evento é organizado entre a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de 

Turismo (Setur), e Associação dos Pescadores da Zona Sul de Caraguatatuba 

(Assopazca), com apoio do Conselho de Turismo (Comtur). 

17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras 

Data: de 7 a 10 de julho 

Local: Entreposto de Pesca do Porto Novo 

Horário: espaços abertos na quinta-feira, das 18h às 22h, na sexta e sábado, das 

12h às 22h e, no domingo, das 12h às 20h 

Entrada: gratuita 

Programação musical 

7 de julho (quinta-feira) 

17h – Maracatu Odé da Mata 

18h – Wany Oliveira 

20h – Zé Andrade 

8 de julho (sexta-feira) 

12h – Cesar Nanico 

14h – Pacelli 

16h – Ed Junior 

18h – Samba 5 

20h – US’KARAS 

9 de julho (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Lua & Rodrigo 

16h – Thykinho Solo 

18h – Iris Manz 

20h – Cristiano Fragoso 



 

 
 

10 de julho (domingo) 

12h – Samamba Brasil 

14h – Anderson Coelho in Trio 

16h – Banda Luacaiana 

18h – Banda Conexão Túnel do Tempo 
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“Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso”, diz prefeito de 

Caraguatatuba em aula inaugural da Guarda Civil Municipal 

 

Os candidatos à Guarda Civil Municipal (GCM) de Caraguatatuba participaram na 

manhã desta segunda-feira (04) da aula inaugural do curso preparatório, no Centro 

de Formação do Educador (Cefe) Profª Leny Bevilacqua, em São José dos Campos 

(SP).  

O evento contou com a participação do prefeito Aguilar Junior; do secretário de 

Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Bruno Henrique dos Santos; do 

secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de Caraguatatuba, Marcel 

Giorgeti e do superintendente da GCM, Tenente Cláudio Dias. 

O momento foi especial para o prefeito Aguilar Junior que deu boas vindas aos 

alunos e disse que o curso representa um legado para Caraguatatuba. “Façam o 

melhor, pois além da segurança pública, estamos lidando com o bem estar da 

população. Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso, da história da 

Guarda Civil Municipal. Vamos levar o melhor ao nosso povo”, disse. 

Os alunos também foram recebidos pelo comandante da GCM de São José dos 

Campos, Carlos de Queiroz Alvarez e pelo inspetor regional da GCM de São José e 

coordenador do curso de formação, Sansão Souza da Silva. 

Às 6h de hoje, os alunos já embarcaram até o local do curso disponibilizado 

gratuitamente pela Prefeitura de Caraguatatuba partindo todos os dias de 

Caraguatatuba até o Cefe, com retorno às 17h. 



 

 
 

Após aula inaugural, os alunos conheceram o local onde será a academia de 

treinamento pelos próximos quatro meses. A partir de amanhã (05), os candidatos 

receberão as apostilas para o início das aulas teóricas. 

O acordo de cooperação técnica com a cidade de São José dos Campos visa a 

formação dos 70 candidatos à GCM e terá 640 horas, de acordo com o currículo 

para guardas municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério 

da Justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: A Gazeta 

 

Câmara de Caraguatatuba fecha 1º semestre com mais de 200 

proposituras aprovadas; sessões voltam em agosto 

 

A Câmara Municipal de Caraguatatuba fechou o 1º semestre de 2022 com mais de 

200 proposituras aprovadas, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira 

(4/7). O Legislativo entrou em recesso parlamentar no dia 1º de julho e as sessões 

voltam no dia 2 de agosto. 

Os dados são referentes ao período de fevereiro a junho quando foram realizadas 

22 sessões ordinárias. Ao todo foram 35 projetos entre projetos de lei, de 

resolução, de emenda à Lei Orgânica Municipal (LOM) e decretos legislativos. 

(Confira relação abaixo). Foram ainda 38 moções, entre congratulações, repúdio e 

pesar, 125 requerimentos e diversas indicações. 

Relação dos principais Projetos aprovados no primeiro semestre de 2022 

Lei nº 2.604/22 – Autor: Baduca Filho 

– Dispõe sobre a proibição da nomeação de cargos em comissão de livre 

nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas por crimes de 

violência contra a mulher. 

LEI Nº 26.02/22/21 – Autor: Baduca Filho 

– Autoriza o Poder Executivo a receber doações de vidros blindados para viaturas 

da Guarda Civil Municipal, e dá outras providências. 



 

 
 

LEI Nº 2612/22 – Autor: Cristian Bota 

– Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas e da 

proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de idade nas aberturas de 

shows, eventos culturais e similares, públicos ou privados no município de 

Caraguatatuba. 

LEI 2.611/22 – Autor: Dé Construtor 

– Institui o “Dia dos Profissionais Socorristas e dos Emergencistas”, e dá outras 

providências 

LEI Nº 2.609/22 – Autor: Jair Silva 

– Dispõe sobre a criação de pontos de embarques e desembarque para motoristas 

que realizam o serviço de transporte de passageiros oferecido e solicitado por 

aplicativos. 

LEI Nº 2610/22 – Autor: Jair Silva 

– Autoriza o Poder Executivo a declarar de Utilidade Pública a Associação 

Acolhimento Fraterno Caiçara. 

LEI Nº 2.616/22 – Autor: Jair Silva 

– Institui a Semana do Fandango Caiçara e dá outras providências. 

LEI Nº 2617/22 – Autor:  Tato Aguilar 

– Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem agentes 

de segurança privada juntos aos terminais de caixas eletrônicos, e dá outras 

providências. 

LEI Nº 2608/22 – Autor: Tato Aguilar 

– Denomina de “Auracy Mansano” a rampa leste de voo livre localizada no Morro 

Santo Antonio 

LEI Nº 2614/22 – Autor:  Tato Aguilar 

– Dispõe sobre a proibição do comércio de veículos automotores em logradouros 

públicos e dá outras providências. 

LEI Nº 2615/22 – Autora: Vera Morais 

– Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir kits de higiene nas cestas básicas 

distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade e dá outras providências. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/22 – Autor: Tato Aguilar 

– Institui a Galeria “08 de Março” na Câmara Municipal de Caraguatatuba-SP. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 0002/2022– Autor: Marcos Kinkas 



 

 
 

–Dispõe sobre a criação da Comissão de Assuntos Relevantes destinada a 

elaboração de estudos relevantes a políticas públicas destinada à saúde animal. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 06/22 – Autor: Gil Oliveira 

– Constitui Comissão de Assuntos Relevantes destinada à elaboração de estudos e 

tomada de posição da Câmara Municipal em relação a implantação do Sistema 

Cicloviário do Município. 

LEI Nº 2598/22 – Autor: Poder Executivo 

– Dispõe sobre a instituição e organização do Sistema Municipal de Defesa do 

Consumidor – SMDC, institui o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – 

COMDECON e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMDC e 

dá outras providências 

LEI Nº 2606/22 – Autor: Poder Executivo 

– Altera a redação do art.4º, inciso II, da Lei Municipal nº 1.548, de fevereiro de 

2008,que cria o Banco Municipal de Alimentos de Caraguatatuba e dá outras 

providências. 
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Mutirão de Combate à Dengue visita 25 mil imóveis em 

Caraguatatuba 

 

O Mutirão do Dia D de Combate à Dengue contou com a participação de 700 

pessoas entre servidores públicos e voluntários com um único objetivo, o de 

exterminar qualquer possível criadouro do mosquito Aedes aegypti. 

Os voluntários foram divididos em 20 equipes e passaram por 1.300 quarteirões, 

onde visitaram aproximadamente 25 mil imóveis nos bairros Jardim Britânia, Pontal 

Santamarina, Golfinhos, Morro do Algodão, Travessão, Barranco Alto, Perequê-

Mirim, Porto Novo e Praia das Palmeiras. 

O prefeito Aguilar Junior avaliou a ação como positiva. “Nosso intuito foi chamar 

atenção da população para este problema e de alguma forma este objetivo foi 

alcançado. Disponibilizamos carro de som com a música da campanha e alguns 

funcionários se fantasiaram do mosquito. A luta é de todos e se cada um fizer a sua 

parte, evitaremos um surto da doença no verão”, destacou. 

Segundo a Secretaria de Saúde, cerca de 100 residências foram registradas com 

foco de criadouros. O biólogo do Centro de Controle de Zoonoses, Ricardo 

Fernandes, explicou que as larvas foram eliminadas e a equipe do CCZ irá fiscalizar 

estes locais mais críticos. 

Fernandes ainda acrescenta que este número é alto, considerando que 

dependendo do tipo de criadouro pode gerar 30 mil larvas do mosquito. “Por isso, é 

importante evitar qualquer acúmulo de água em objetos, principalmente os pratos 

de plantas, os mais encontrados”, destacou. 



 

 
 

“Com a conscientização da população desde agora, fazendo a limpeza das 

residências, será evitado um surto da doença no verão porque, no calor, o período 

reprodutivo do mosquito fica mais curto e ele se reproduz mais rápido”, explicou 

Ricardo. 

O Centro de Controle de Zoonoses seguirá com o trabalho de visitação das 

residências para eliminação de criadouros do mosquito e inicia, nesta semana, 

nova Avaliação de Densidade Larvária (ADL) na região norte do município. 
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Caraguatatuba aponta crescimento na emissão de alvarás para a 

construção civil no 2º trimestre do ano 

 

Balanço apresentado pela Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Caraguatatuba 

aponta um crescimento de 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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PAT de Caraguatatuba tem 140 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (4) o quadro de vagas para 140 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são de Corretor de Imóveis (10) e Vendedor Externo (10). 

Também há oito vagas para Promotor de Vendas para pessoa com deficiência 

(PcD). 

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

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

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

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Ajudante de 

Mecânico, Ajudante de Obras Temporário, Ajudante de Serralheiro (SERVIÇO 

PESADO), Armador, Atendente (buffet self service), Atendente de Loja (vendedor), 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Mecânico, Carpinteiro, Chefe 

de Cozinha, Chefe de Seção FLV (Frutas, Legumes e Verduras), Consultor de 

Vendas (Autos), Consultor de Vendas, Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, 

Costureira, Cozinheiro (a), Eletricista de Autos, Eletricista de Manutenção, 

Encanador, Encarregado de Obra, Executivo de Contas (Gerente de Contas), 



 

 
 

Faxineiro, Funileiro, Instalador de Alarmes, Instalador de Alarmes Residenciais, 

Instrutor de Inglês, Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de 

Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

Refrigeração, Montador de Veículos, Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de 

Caminhão Munck, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja, Operador 

de Loja Pleno (Fiscal de Prevenção e Perdas), Operador de Produção (Serviço 

Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Automóveis, Polidor 

de Veículos, Preparador de Estruturas Metálicas, Promotor de Vendas (PcD), 

Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de Vendas, 

Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico 

em Elétrica (Subestação), Técnico em Instrumentação, Tratorista, Vendedor 

(Vidraçaria), Vendedor, Vendedor de Roupas, Vendedor de Seguros, Vendedor em 

Ótica e Vendedor Externo. 
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Teatro Mario Covas recebe ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba’ a 

partir desta 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 

mailto:promodancaacademias@gmail.com


 

 
 

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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PAT de Caraguatatuba oferece 140 oportunidades de emprego 

 

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

segunda-feira (4) o quadro de vagas para 140 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são de 10 para Corretor de Imóveis e 10 para Vendedor 

Externo. Também há oito vagas para Promotor de Vendas para pessoa com 

deficiência (PcD). 

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

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

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

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

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

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

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

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

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Ajudante de 

Mecânico, Ajudante de Obras Temporário, Ajudante de Serralheiro (SERVIÇO 

PESADO), Armador, Atendente (buffet self service), Atendente de Loja (vendedor), 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Mecânico, Carpinteiro, Chefe 

de Cozinha, Chefe de Seção FLV (Frutas, Legumes e Verduras), Consultor de 

Vendas (Autos), Consultor de Vendas, Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, 

Costureira, Cozinheiro (a), Eletricista de Autos, Eletricista de Manutenção, 

Encanador, Encarregado de Obra, Executivo de Contas (Gerente de Contas), 

Faxineiro, Funileiro, Instalador de Alarmes, Instalador de Alarmes Residenciais, 

Instrutor de Inglês, Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de 

Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de 

Refrigeração, Montador de Veículos, Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de 

Caminhão Munck, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja, Operador 

de Loja Pleno (Fiscal de Prevenção e Perdas), Operador de Produção (Serviço 

Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Automóveis, Polidor 

de Veículos, Preparador de Estruturas Metálicas, Promotor de Vendas (PcD), 

Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de Vendas, 

Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico 

em Elétrica (Subestação), Técnico em Instrumentação, Tratorista, Vendedor 

(Vidraçaria), Vendedor, Vendedor de Roupas, Vendedor de Seguros, Vendedor em 

Ótica e Vendedor Externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Imprensa Livre 

 

Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba: “Eu quero deixar um legado 

e vocês fazem parte disso”, diz Aguilar Junior em aula inaugural 

 

Os candidatos à Guarda Civil Municipal (GCM) de Caraguatatuba participaram na 

manhã desta segunda-feira (04) da aula inaugural do curso preparatório, no Centro 

de Formação do Educador (Cefe) Profª Leny Bevilacqua, em São José dos Campos 

(SP). 

O evento contou com a participação do prefeito Aguilar Junior; do secretário de 

Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Bruno Henrique dos Santos; do 

secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de Caraguatatuba, Marcel 

Giorgeti e do superintendente da GCM, Tenente Cláudio Dias. 

O momento foi especial para o prefeito Aguilar Junior que deu boas vindas aos 

alunos e disse que o curso representa um legado para Caraguatatuba. “Façam o 

melhor, pois além da segurança pública, estamos lidando com o bem estar da 

população. Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso, da história da 

Guarda Civil Municipal. Vamos levar o melhor ao nosso povo”, disse. 

Os alunos também foram recebidos pelo comandante da GCM de São José dos 

Campos, Carlos de Queiroz Alvarez e pelo inspetor regional da GCM de São José e 

coordenador do curso de formação, Sansão Souza da Silva. 



 

 
 

Às 6h de hoje, os alunos já embarcaram até o local do curso disponibilizado 

gratuitamente pela Prefeitura de Caraguatatuba partindo todos os dias de 

Caraguatatuba até o Cefe, com retorno às 17h. 

Após aula inaugural, os alunos conheceram o local onde será a academia de 

treinamento pelos próximos quatro meses. A partir de amanhã (05), os candidatos 

receberão as apostilas para o início das aulas teóricas. 

O acordo de cooperação técnica com a cidade de São José dos Campos visa a 

formação dos 70 candidatos à GCM e terá 640 horas, de acordo com o currículo 

para guardas municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério 

da Justiça. 
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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras é realizado de 7 a 10 de julho 

em Caraguatatuba; veja programação 

 

O 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras será realizado entre os dias 7 e 10 

de julho, no Entreposto de Pesca do Porto Novo, na região sul de Caraguatatuba. 

Com novo nome, o evento traz uma programação que reúne cultura, gastronomia, 

música, artesanato e outros atrativos. 

Nesta edição, a festa espera comercializar mais de 15 toneladas de peixes nas 

mais variadas receitas e in natura. O público poderá degustar pratos já tradicionais 

como as tainhas espalmada (aberta) e recheada, além de pastel de camarão, 

porção de cação e outras opções gastronômicas. As iguarias serão vendidas a 

preços que variam entre R$ 7 e 80. 

A atração será animada por artistas e bandas locais, começando na quinta-feira (7) 

com a apresentação do grupo Maracatu Odé da Mata, às 17h. Em seguida, tem o 

sertanejo de Wany Oliveira e do Zé Andrade. Na sexta-feira (8), a agenda musical 

tem início às 12h com Cesar Nanico, tendo ainda Pacelli, Ed Junior, Samba 5 e o 

grupo US’KARAS. 

O fim de semana soma mais nove atrações, sempre a partir das 12h. O sábado (9) 

começa ao som do Duo FM, Lua & Rodrigo, Thykinho Solo, Iris Manz, Cristiano 

Fragoso. Já no domingo (10), a festa tem Samamba Brasil, Anderson Coelho in Trio 

e as bandas Luacaiana e Conexão Túnel do Tempo. 



 

 
 

Com o objetivo de fortalecer a cultura, incentivar o turismo e movimentar a 

economia da cidade, a expectativa é reunir ao menos 30 mil pessoas durante os 

quatro dias de festa, que também terá a volta dos passeios de barco pelo Rio 

Juqueriquerê. Os moradores e turistas que tiverem interesse na atração devem 

procurar as empresas responsáveis no espaço do evento. 

As barracas, boxes e estandes funcionarão na quinta-feira (7), das 18h às 22h, na 

sexta e sábado (8 e 9), das 12h às 22h e, no domingo (10), das 12h às 20h. O 

evento é organizado entre a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de 

Turismo (Setur), e Associação dos Pescadores da Zona Sul de Caraguatatuba 

(Assopazca), com apoio do Conselho de Turismo (Comtur). 

17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras 

Data: de 7 a 10 de julho 

Local: Entreposto de Pesca do Porto Novo 

Horário: espaços abertos na quinta-feira, das 18h às 22h, na sexta e sábado, das 

12h às 22h e, no domingo, das 12h às 20h 

Entrada: gratuita 

Programação musical 

7 de julho (quinta-feira) 

17h – Maracatu Odé da Mata 

18h – Wany Oliveira 

20h – Zé Andrade 

8 de julho (sexta-feira) 

12h – Cesar Nanico 

14h – Pacelli 

16h – Ed Junior 

18h – Samba 5 

20h – US’KARAS 

9 de julho (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Lua & Rodrigo 

16h – Thykinho Solo 

18h – Iris Manz 

20h – Cristiano Fragoso 



 

 
 

10 de julho (domingo) 

12h – Samamba Brasil 

14h – Anderson Coelho in Trio 

16h – Banda Luacaiana 

18h – Banda Conexão Túnel do Tempo 
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Trocas nas lideranças marcam segunda etapa do Arena Cross 2022 

realizada em Caraguatatuba 

Paulo Alberto (Pró) e Lucas Dunka (AX2) cruzaram a linha de chegada em primeiro 

e assumiram a ponta da classificação; Kevin Pinho (65cc) e Lorenzo Ricken (50cc) 

venceram as categorias para crianças 

 

Pelo sexto ano consecutivo, o Arena Cross trouxe para Caraguatatuba, litoral norte 

de São Paulo, um grande espetáculo do motociclismo nacional. O público de seis 

mil pessoas compareceu neste sábado (2/7) no estacionamento do Serramar 

Shopping para assistirem de perto às corridas. A segunda etapa da temporada 

2022 foi marcada por novos vencedores e mudanças na liderança em três das 

quatro categorias. Paulo Alberto (Pró) e Lucas Dunka (AX2) cruzaram a linha de 

chegada em primeiro e assumiram a ponta da classificação. Kevin Pinho (65cc) e 

Lorenzo Ricken (50cc) foram os destaques nas categorias para crianças. As provas 

tiveram exibição ao vivo pelo canal SporTV e estão disponíveis na íntegra no 

YouTube Arena Live Brasil (confira aqui). 

Categoria Pró 

Dupla vitória do português Paulo Alberto (#211), da Yamaha Monster Energy 

Geração, nas corridas da Pró, a principal categoria. O dono de cinco títulos do Arena 

Cross na última década começou bem e manteve o controle durante as duas 

baterias. “A pista estava bem difícil e técnica, muito escorregadia e com bastante 



 

 
 

retardatário. Tive boas disputas e andei forte também”, destaca o novo líder, com 

70 pontos. O principal embate de Paulo foi com o atual campeão, o venezuelano 

Anthony Rodriguez (#1), da Honda Racing. Mesmo com quedas nas duas provas, 

ele conseguiu segurar a segunda colocação no pódio e também no ranking, com 66 

pontos. 

No duelo 1×1, com os dois mais rápidos do classificatório, o venezuelano levou a 

melhor e somou dois pontos, enquanto o português obteve um ponto. Até então 

líder da Pró após a primeira etapa, o brasileiro Hector Assunção (#30), também da 

Honda Racing, se recupera de lesão e não disputou a prova em Caraguatatuba. 

Categoria AX2 

Ramyller Alves (#70), da Husqvarna Power Husky Invictus Speed Crew, vencedor da 

prova de abertura da MX2, largou na frente, mas logo foi ultrapassado pelo 

bicampeão da categoria Lucas Dunka (#34), Pro Tork KTM Racing Team, que 

seguiu firme até o final. O catarinense venceu a corrida e assumiu a ponta na 

disputa pelo título da categoria, com 37 pontos. “Fiz uma boa largada, consegui a 

frente na primeira volta, abri vantagem e aí só foi administrar. No Arena Cross é 

tudo muito rápido, não pode vacilar”, ressalta Dunka. Já Alves teve uma sequência 

de erros e quedas, finalizando apenas na 12ª colocação. 

Categoria 65cc 

A corrida começou com Lucas de Mattos (#900) na frente, seguido de Kayky Pinho 

(#51). Porém, o atual campeão Kevin Pinho (#52) fez a ultrapassagem no irmão no 

salto de chegada na primeira volta e disparou na liderança até a vitória. “Estou feliz 

demais. Na verdade, não tinha certeza se conseguiria vencer, porque tive um 

problema técnico no começo. Mas deu tudo certo”, conta Kevin. Ele não disputou a 

primeira etapa em Jundiaí (SP) e por isso está na quinta colocação da classificação, 

com 20 pontos. Terceiro colocado na corrida, Guilherme Ferreira (#511) foi o único 

piloto entre as quatro categorias a manter a liderança, com 35 pontos. 

Categoria 50cc 

A primeira prova da noite foi marcada no início pela disputa entre Jonnas Andreazzi 

(#217) e Rafael Caoni (#353), que buscava linhas diferentes na pista. Porém, 

Lorenzo Ricken (#16), que estava até então na quarta colocação, conseguiu fazer 

uma grande ultrapassagem para conquistar a ponta da corrida e seguir assim até o 

final. Além da vitória, ele assumiu a liderança da categoria. “Na largada a moto 

patinou, mas deu tudo certo. Fui bem calmo na hora da ultrapassagem e agora 

vamos para a próxima”, diz Ricken, que está com 35 pontos, assim como Enzo 

Fialho (#122), segundo colocado. 

A Super Final do Arena Cross será em rodada dupla nos dias 20 e 21 de agosto, no 

Pavilhão do Anhembi, em São Paulo (SP). 



 

 
 

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). 

Resultados – Cinco primeiros 

Classificação do campeonato – após 2ª etapa 

Categoria Pró 

1º – Paulo Alberto #211 (POR) – 70 pontos 

2º – Anthony Rodriguez #1 (VEN) – 66 pontos 

3º – Pepê Bueno #97 (BRA) – 47 pontos 

4º – Leonardo Souza #45 (BRA) – 41 pontos 

5º – Hector Assunção #30 (BRA) – 39 pontos 

Categoria AX2 

1º – Lucas Dunka #34 – 37 pontos 

2º – Gabriel Andrigo #10 – 30 pontos 

3º – Marcello Leodorico #244 – 30 pontos 

4º – Guilherme Bresolin #109 – 24 pontos 

5º – Ramyler Alves #70 – 24 pontos 

Categoria 65cc 

1º – Guilherme Ferreira #511 – 35 pontos 

2º – Lucas de Matos #900 – 30 pontos 

3º – Zion Berchtold #17 – 26 pontos 

4º – Luiz Prestes #21 – 22 pontos 

5º – Kevin Pinho #52 – 20 pontos 

Categoria 50cc 

1º – Lorenzo Ricken #16 – 35 pontos 

2º – Enzo Fialho #122 – 35 pontos 

3º – Jonnas Andreazzi #217 – 34 pontos 

4º – Rafael Caoni #353 – 24 pontos 

5º – Enzo Cardoso #26 – 16 pontos 



 

 
 

Soma Corridas Pró 

1º – Paulo Alberto #211 (POR) – 41 pontos 

2º – Anthony Rodriguez #1 (VEN) – 36 pontos 

3º – Cheyenne Harmon #118 (EUA) – 28 pontos 

4º – Jetro Salazar #60 (ECU) – 28 pontos 

5º – Leonardo Souza #45 (BRA) – 22 pontos 

1ª Corrida Pró 

1º – Paulo Alberto #211 (POR) 

2º – Anthony Rodriguez #1 (VEN) 

3º – Jetro Salazar #60 (ECU) 

4º – Cheyenne Harmon #118 (EUA) 

5º – Leonardo Souza #45 (BRA) 

2ª Corrida Pró 

1º – Paulo Alberto #211 (POR) 

2º – Anthony Rodriguez #1 (VEN) 

3º – Cheyenne Harmon #118 (EUA) 

4º – Jetro Salazar #60 (ECU) 

5º – Leonardo Souza #45 (BRA) 

Corrida AX2 

1º – Lucas Dunka #34 

2º – Gabriel Andrigo #10 

3º – Marcello Leodorico #244 

4º – Guilherme Bresolin #109 

5º – Henrique Henicka #75 

Corrida 65cc 

1º – Kevin Pinho #52 

2º – Kayky Pinho #51 

3º – Guilherme Ferreira #511 

4º – Lucas de Matos #900 

5º – Zion Berchtold #17 



 

 
 

Corrida 50cc 

1º – Lorenzo Ricken #16 

2º – Jonnas Andreazzi #217 

3º – Enzo Fialho #122 

4º – Rafael Caoni #353 

5º – João Ferreira #221 

Calendário Arena Cross 2022 

1ª etapa – 28 de maio – Jundiaí (SP) 

2ª etapa – 2 de julho – Caraguatatuba (SP) 

3ª etapa – 20 de agosto – São Paulo (SP) 

4ª etapa – 21 de agosto – São Paulo (SP) 
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Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: CaraguaSports 

 

"Terceirona" vai às Quartas de Final 

 

Sorte é preciso... 

O Campeonato Amador de Futebol da 3° Divisão, organizado pelo Departamento 

de Futebol da Secretaria de Esportes de Caraguatatuba, está indo para as quartas 

de final. Os times que chegaram até aqui terão que acreditar na sorte: 

"Sob a Orientação Total do Esforço" 

O jogo é jogado, lambari é pescado... 

A equipe do Lion FC chegou em 1° lugar do Grupo A, no campeonato da 

"Terceirona", e vai para as quartas de final no próximo domingo, 10 de julho, com a 

missão de enfrentar a boa e disciplinada equipe que ficou na 2° colocação no 

Grupo D, o Real Caraguá.  

Placar da Rodada... 

No encerramento da fase inicial do campeonato da 3° divisão, o campo do 

Barranco Alto foi palco de três jogos no domingo, 3 de julho: As 13 horas, Vinte de 

Abril fez 8 X 0 no  Pedrinho FC; As 15 horas, União Colonial 2 X 2 Ipiranga FC; As 17 

horas, Aliados 3 X 3 E.C.Travessão. 



 

 
 

Medalha de Ouro... 

Na rodada de domingo, 3 de julho, do Campeonato de Futebol Amador da 3° 

Divisão, o jogador Alef Nascimento conquistou a medalha de ouro entre os 

artilheiros da rodada porque marcou quatro dos oito gols da vitória por 8 X 0 da 

equipe Vinte de Abril contra o Pedrinho FC. 

Medalha de Prata... 

E o artilheiro medalha de prata é o jogador William Marques, autor de dois gols 

para seu time, o Aliados, no empate 3 X 3 contra o E.C. Travessão, em partida 

disputada no campo do Barranco Alto, na região sul de Caraguatatuba. 

Jogos das Quartas de Final  

O campo do Galo de Ouro irá sediar no domingo, 10 de julho, dois grandes jogos. As 

13 horas, entram em campo Lion FC X Real Caraguá; As 15 horas, será a vez de 

Bola de Neve X E.C.Travessão decidirem quem vai para as semifinais. 

No campo do Poiares... 

O tradicional Campo do Poiares será palco de mais duas partidas valendo a 

classificação para as semifinais da "Terceirona". As 13 horas, Ipiranga X Trem Bala; 

As 15 horas, será a vez de Saramandaia X Aliados. 

Os Cinquentões... 

Em mais uma rodada do Master 50, no sábado, 2 de julho, a bola rolou no Campo 

do Morro do Algodão. As 13 horas, pelo Grupo B, Unidos Caraguá 3 X 1 Fluminense; 

As 15 horas, também pelo Grupo B, a equipe S. E. Porto Grande fez 3 X1 contra o 

C.A. Novo Perequê. 

Velhinhos bons de bola... 

No Campo do Poiares, o sábado, 2 de julho, teve mais dois jogos do futebol de 

veteranos. As 13 horas, pelo Grupo C, as equipes R.F.C e Flamengo empataram na 

contagem mínima; As 15 horas, também pelo Grupo C, a equipe do Fortaleza 

venceu por 4 X 1 o Real Master. 

Força Jovem Sub 17... 

Em partida válida pela Copa Talentos, disputada no domingo, 3 de julho, o Força 

Jovem FC deu a volta por cima após sofrer dois gols do time do Jetuba, assinalados 

por Pedrinho e Roni. No segundo tempo, o time da "Toca do Gato" jogou pra valer e, 

com dois gols do atacante Gustavo, garantiu o empate e a chance de se classificar 

para a próxima fase. 

Missão "Copinha"... 

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, oportunidades 



 

 
 

de aprendizado e aprimoramento. O evento de caráter regional tem movimentado a 

garotada e revelado craques do futuro aos sábados e domingos. 

Apito Didático... 

A chamada "Copinha" conta com os trabalhos de arbitragem de Sandro Luís Pires e 

Mauricio Soares. O que chama atenção é que os dois árbitros, além do apito em 

cima do lance, exercem a função didática de orientar sobre as regras do jogo. 

Será no CEMUG... 

Ou será em outra praça esportiva o jogo decisivo do campeonato da "Terceirona", 

edição 2022? 

De acordo com a programação de jogos elaborada pelo Departamento de Futebol, 

as partidas das quartas de final e semifinais terão como palco o campo do Galo de 

Ouro, mas ainda não está definida a praça esportiva para a grande final da 

concorrida competição. 

Alô Alô Alô... 

Equipes da 1°e 2° Divisão do Futebol Amador de Caraguatatuba, todos apostos 

porque, segundo informações, o Congresso Técnico para as duas categorias está 

previsto para a primeira semana do mês de agosto. Extraoficialmente, os 

campeonatos da "Primeirona" e "Segundona" poderão se estender até pouco antes 

do início da Copa do Mundo em Novembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 04/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Suzano TV 

 

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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Editoria: Caraguatatuba 
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“Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso”, diz prefeito de 

Caraguatatuba em aula inaugural da Guarda Civil Municipal 

 

Os candidatos à Guarda Civil Municipal (GCM) de Caraguatatuba participaram na 

manhã desta segunda-feira (04) da aula inaugural do curso preparatório, no Centro 

de Formação do Educador (Cefe) Profª Leny Bevilacqua, em São José dos Campos 

(SP). 

O evento contou com a participação do prefeito Aguilar Junior; do secretário de 

Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Bruno Henrique dos Santos; do 

secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de Caraguatatuba, Marcel 

Giorgeti e do superintendente da GCM, Tenente Cláudio Dias. 

O momento foi especial para o prefeito Aguilar Junior que deu boas vindas aos 

alunos e disse que o curso representa um legado para Caraguatatuba. “Façam o 

melhor, pois além da segurança pública, estamos lidando com o bem estar da 

população. Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso, da história da 

Guarda Civil Municipal. Vamos levar o melhor ao nosso povo”, disse. 

Os alunos também foram recebidos pelo comandante da GCM de São José dos 

Campos, Carlos de Queiroz Alvarez e pelo inspetor regional da GCM de São José e 

coordenador do curso de formação, Sansão Souza da Silva. 



 

 
 

Às 6h de hoje, os alunos já embarcaram até o local do curso disponibilizado 

gratuitamente pela Prefeitura de Caraguatatuba partindo todos os dias de 

Caraguatatuba até o Cefe, com retorno às 17h. 

Após aula inaugural, os alunos conheceram o local onde será a academia de 

treinamento pelos próximos quatro meses. A partir de amanhã (05), os candidatos 

receberão as apostilas para o início das aulas teóricas. 

O acordo de cooperação técnica com a cidade de São José dos Campos visa a 

formação dos 70 candidatos à GCM e terá 640 horas, de acordo com o currículo 

para guardas municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério 

da Justiça. 
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Caçador é preso no Parque Estadual da Serra do Mar em 

Caraguatatuba 

Homem terá que pagar multa de R$ 3 mil 

 

Durante patrulhamento ambiental no interior da Unidade de Conservação do 

Parque Estadual da Serra do Mar, no núcleo de Caraguatatuba, um homem com 

atitude suspeita foi encontrado. 

Ao ser abordado, o indivíduo estava portando uma mochila, aonde foram 

encontrados diversos objetos para caça de animais silvestres. 

No interior da mochila estavam: 11 munições intactas calibre 36; 10 munições 

intactas calibre 32; 01 munição de calibre 45; 02 apitos utilizados para chamar 

pássaros; 01 canivete e 01 facão. 

Diante do exposto, a ocorrência foi apresentada no DP de Caraguatatuba e o 

delegado tomou conhecimento dos fatos. Foi dada a voz de prisão e elaborado um 

boletim de ocorrência por caça de animais silvestres, por estar em Unidade de 

Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça e para 

exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade 

competente, e ainda por porte ilegal de arma de fogo, em razão das munições 

encontradas em sua posse. 

O homem permaneceu à disposição da justiça, os policiais ambientais elaboram o 

auto de infração ambiental com multa no valor de R$ 3.000,00. 
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“Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso”, diz prefeito de 

Caraguatatuba em aula inaugural da Guarda Civil Municipal 

 

Os candidatos à Guarda Civil Municipal (GCM) de Caraguatatuba participaram na 

manhã desta segunda-feira (04) da aula inaugural do curso preparatório, no Centro 

de Formação do Educador (Cefe) Profª Leny Bevilacqua, em São José dos Campos 

(SP).  

O evento contou com a participação do prefeito Aguilar Junior; do secretário de 

Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, Bruno Henrique dos Santos; do 

secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de Caraguatatuba, Marcel 

Giorgeti e do superintendente da GCM, Tenente Cláudio Dias. 

O momento foi especial para o prefeito Aguilar Junior que deu boas vindas aos 

alunos e disse que o curso representa um legado para Caraguatatuba. “Façam o 

melhor, pois além da segurança pública, estamos lidando com o bem estar da 

população. Eu quero deixar um legado e vocês fazem parte disso, da história da 

Guarda Civil Municipal. Vamos levar o melhor ao nosso povo”, disse. 

Os alunos também foram recebidos pelo comandante da GCM de São José dos 

Campos, Carlos de Queiroz Alvarez e pelo inspetor regional da GCM de São José e 

coordenador do curso de formação, Sansão Souza da Silva. 

Às 6h de hoje, os alunos já embarcaram até o local do curso disponibilizado 

gratuitamente pela Prefeitura de Caraguatatuba partindo todos os dias de 

Caraguatatuba até o Cefe, com retorno às 17h. 



 

 
 

Após aula inaugural, os alunos conheceram o local onde será a academia de 

treinamento pelos próximos quatro meses. A partir de amanhã (05), os candidatos 

receberão as apostilas para o início das aulas teóricas. 

O acordo de cooperação técnica com a cidade de São José dos Campos visa a 

formação dos 70 candidatos à GCM e terá 640 horas, de acordo com o currículo 

para guardas municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério 

da Justiça. 
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Câmara de Caraguatatuba fecha 1º semestre com mais de 200 

proposituras aprovadas; sessões voltam em agosto 

 

A Câmara Municipal de Caraguatatuba fechou o 1º semestre de 2022 com mais de 

200 proposituras aprovadas, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira 

(4/7). O Legislativo entrou em recesso parlamentar no dia 1º de julho e as sessões 

voltam no dia 2 de agosto. 

Os dados são referentes ao período de fevereiro a junho quando foram realizadas 

22 sessões ordinárias. Ao todo foram 35 projetos entre projetos de lei, de 

resolução, de emenda à Lei Orgânica Municipal (LOM) e decretos legislativos. 

(Confira relação abaixo). Foram ainda 38 moções, entre congratulações, repúdio e 

pesar, 125 requerimentos e diversas indicações. 

Relação dos principais Projetos aprovados no primeiro semestre de 2022 

Lei nº 2.604/22 – Autor: Baduca Filho 

– Dispõe sobre a proibição da nomeação de cargos em comissão de livre 

nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas por crimes de 

violência contra a mulher. 

LEI Nº 26.02/22/21 – Autor: Baduca Filho 

– Autoriza o Poder Executivo a receber doações de vidros blindados para viaturas 

da Guarda Civil Municipal, e dá outras providências. 



 

 
 

LEI Nº 2612/22 – Autor: Cristian Bota 

– Dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas e da 

proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de idade nas aberturas de 

shows, eventos culturais e similares, públicos ou privados no município de 

Caraguatatuba. 

LEI 2.611/22 – Autor: Dé Construtor 

– Institui o “Dia dos Profissionais Socorristas e dos Emergencistas”, e dá outras 

providências 

LEI Nº 2.609/22 – Autor:  Jair Silva 

– Dispõe sobre a criação de pontos de embarques e desembarque para motoristas 

que realizam o serviço de transporte de passageiros oferecido e solicitado por 

aplicativos. 

LEI Nº 2610/22 – Autor: Jair Silva 

– Autoriza o Poder Executivo a declarar de Utilidade Pública a Associação 

Acolhimento Fraterno Caiçara. 

LEI Nº 2.616/22 – Autor: Jair Silva 

– Institui a Semana do Fandango Caiçara e dá outras providências. 

LEI Nº 2617/22 – Autor:  Tato Aguilar 

– Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem agentes 

de segurança privada juntos aos terminais de caixas eletrônicos, e dá outras 

providências. 

LEI Nº 2608/22 – Autor: Tato Aguilar 

– Denomina de “Auracy Mansano” a rampa leste de voo livre localizada no Morro 

Santo Antonio 

LEI Nº 2614/22 – Autor:  Tato Aguilar 

– Dispõe sobre a proibição do comércio de veículos automotores em logradouros 

públicos e dá outras providências. 

LEI Nº 2615/22 – Autora: Vera Morais 

 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir kits de higiene nas cestas básicas 

distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade e dá outras providências. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/22 – Autor: Tato Aguilar 

– Institui a Galeria “08 de Março” na Câmara Municipal de Caraguatatuba-SP. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 0002/2022– Autor: Marcos Kinkas 



 

 
 

–Dispõe sobre a criação da Comissão de Assuntos Relevantes destinada a 

elaboração de estudos relevantes a políticas públicas destinada à saúde animal. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 06/22 – Autor: Gil Oliveira 

– Constitui Comissão de Assuntos Relevantes destinada à elaboração de estudos e 

tomada de posição da Câmara Municipal em relação a implantação do Sistema 

Cicloviário do Município. 

LEI Nº 2598/22 – Autor: Poder Executivo 

– Dispõe sobre a instituição e organização do Sistema Municipal de Defesa do 

Consumidor – SMDC, institui o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – 

COMDECON e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMDC e 

dá outras providências 

LEI Nº 2606/22 – Autor: Poder Executivo 

– Altera a redação do art.4º, inciso II, da Lei Municipal nº 1.548, de fevereiro de 

2008,que cria o Banco Municipal de Alimentos de Caraguatatuba e dá outras 

providências. 
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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras é realizado de 7 a 10 de julho 

em Caraguatatuba; veja programação 

 

O 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras será realizado entre os dias 7 e 10 

de julho, no Entreposto de Pesca do Porto Novo, na região sul de Caraguatatuba. 

Com novo nome, o evento traz uma programação que reúne cultura, gastronomia, 

música, artesanato e outros atrativos.  

Nesta edição, a festa espera comercializar mais de 15 toneladas de peixes nas 

mais variadas receitas e in natura. O público poderá degustar pratos já tradicionais 

como as tainhas espalmada (aberta) e recheada, além de pastel de camarão, 

porção de cação e outras opções gastronômicas. As iguarias serão vendidas a 

preços que variam entre R$ 7 e 80. 

A atração será animada por artistas e bandas locais, começando na quinta-feira (7) 

com a apresentação do grupo Maracatu Odé da Mata, às 17h. Em seguida, tem o 

sertanejo de Wany Oliveira e do Zé Andrade. Na sexta-feira (8), a agenda musical 

tem início às 12h com Cesar Nanico, tendo ainda Pacelli, Ed Junior, Samba 5 e o 

grupo US’KARAS.  

O fim de semana soma mais nove atrações, sempre a partir das 12h. O sábado (9) 

começa ao som do Duo FM, Lua & Rodrigo, Thykinho Solo, Iris Manz, Cristiano 

Fragoso. Já no domingo (10), a festa tem Samamba Brasil, Anderson Coelho in Trio 

e as bandas Luacaiana e Conexão Túnel do Tempo. 

Com o objetivo de fortalecer a cultura, incentivar o turismo e movimentar a 

economia da cidade, a expectativa é reunir ao menos 30 mil pessoas durante os 

quatro dias de festa, que também terá a volta dos passeios de barco pelo Rio 



 

 
 

Juqueriquerê. Os moradores e turistas que tiverem interesse na atração devem 

procurar as empresas responsáveis no espaço do evento. 

As barracas, boxes e estandes funcionarão na quinta-feira (7), das 18h às 22h, na 

sexta e sábado (8 e 9), das 12h às 22h e, no domingo (10), das 12h às 20h. O 

evento é organizado entre a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de 

Turismo (Setur), e Associação dos Pescadores da Zona Sul de Caraguatatuba 

(Assopazca), com apoio do Conselho de Turismo (Comtur). 

17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras 

Data: de 7 a 10 de julho 

Local: Entreposto de Pesca do Porto Novo 

Horário: espaços abertos na quinta-feira, das 18h às 22h, na sexta e sábado, das 

12h às 22h e, no domingo, das 12h às 20h 

Entrada: gratuita 

Programação musical 

7 de julho (quinta-feira) 

17h – Maracatu Odé da Mata 

18h – Wany Oliveira 

20h – Zé Andrade 

8 de julho (sexta-feira) 

12h – Cesar Nanico 

14h – Pacelli 

16h – Ed Junior 

18h – Samba 5 

20h – US’KARAS 

9 de julho (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Lua & Rodrigo 

16h – Thykinho Solo 

18h – Iris Manz 

20h – Cristiano Fragoso 

10 de julho (domingo) 

12h – Samamba Brasil 



 

 
 

14h – Anderson Coelho in Trio 

16h – Banda Luacaiana 

18h – Banda Conexão Túnel do Tempo 
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GCM de São José inicia formação da Guarda de Caraguatatuba 

 

A Guarda Civil Municipal de São José dos Campos abriu oficialmente nesta 

segunda-feira (4) o curso de formação da GCM de Caraguatatuba. A aula inaugural 

foi realizada no Cefe. 

“Nossa guarda vai ser formar aprendendo com a melhor GCM do Estado e do país. 

A Guarda de São José é referência nacional. A previsão é que os novos guardas de 

Caraguá já estejam atuando nas ruas na temporada de verão, que começa em 

dezembro”, afirmou o prefeito de Caraguatatuba, José Pereira Aguilar Júnior. 

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão de 

Caraguatatuba, Marcel Luiz Giorgeti, por meio de um convênio intermunicipal a 

nossa GCM vai receber esse treinamento para 63 homens e 7 mulheres, com 640 

horas de aula. 

“A criação da GCM em Caraguatatuba faz parte do nosso plano de governo desde 

2017. O concurso foi feito em 2019 mas em razão da pandemia só foi retomado 

agora. Para nós, é um presente e uma honra receber a formação pela GCM de São 

José”, afirmou. 

O curso para formar a GCM de Caraguatatuba seguirá a mesma grade curricular 

usada para formação de novas turmas da GCM de São José, com aulas teóricas e 



 

 
 

práticas, com noções de Direito, Ética, Cidadania, Postura Profissional, 

Patrulhamento Comunitário, entre outras disciplinas.  

Marco 

Para o superintendente da GCM de Caraguá, Cláudio Dias de Oliveira, o convênio 

entre as duas cidades já é referência. “É uma guarda formando outra, do zero”, 

disse. 

“É um momento histórico para nós que, por meio de um convênio entre as 

Prefeituras, iniciamos agora a formação da GCM de Caraguatatuba. É um convênio 

inédito”, afirmou o comandante da GCM de São José, Carlos de Queiroz Alvarez. 
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