
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Terça e Quarta-Feira, 05 e 06 de Julho de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Em Caraguá, Procon informa aumento no registro das reclamações de transportes 

 

Caraguatatuba 

Após dois anos sem poder sair, idosos do Instituto Pró+Vida são recebidos pelo 

Serramar 

 

Caraguatatuba 

Câmara de Caraguá faz balanço dos trabalhos legislativos do 1° semestre de 2022 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Mutirão de Combate à Dengue visita 25 mil imóveis em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba está com inscrições abertas para o curso de 

Rotinas Administrativas  

 

Caraguatatuba 

Pesquisa Módulo/FASS aponta queda do preço da cesta básica pelo segundo mês 

consecutivo no Litoral Norte 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Balanço: Caraguatatuba aprova mais de 200 propostas no 1º semestre 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Em Caraguá, Festival da Tainha & Pescados traz cultura e comidas tradicionais 

neste final de semana 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Líder nas pesquisas para governador, Haddad (PT) visita o Litoral Norte  

 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/em-caragua-procon-informa-aumento-no-registro-das-reclamacoes-de-transportes/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/apos-dois-anos-sem-poder-sair-idosos-do-instituto-provida-sao-recebidos-pelo-serramar/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/apos-dois-anos-sem-poder-sair-idosos-do-instituto-provida-sao-recebidos-pelo-serramar/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/camara-de-caragua-faz-balanco-dos-trabalhos-legislativos-do-1-semestre-de-2022/
https://radarlitoral.com.br/noticias/20007/mutirao-de-combate-a-dengue-visita-25-mil-imoveis-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/20012/fundo-social-de-caraguatatuba-esta-com-inscricoes-abertas-para-o-curso-de-rotinas-administrativas-
https://radarlitoral.com.br/noticias/20012/fundo-social-de-caraguatatuba-esta-com-inscricoes-abertas-para-o-curso-de-rotinas-administrativas-
https://radarlitoral.com.br/noticias/20010/pesquisa-modulo-fass-aponta-queda-do-preco-da-cesta-basica-pelo-segundo-mes-consecutivo-no-litoral-norte
https://radarlitoral.com.br/noticias/20010/pesquisa-modulo-fass-aponta-queda-do-preco-da-cesta-basica-pelo-segundo-mes-consecutivo-no-litoral-norte
https://novaimprensa.com/2022/07/balanco-camara-caraguatatuba.html
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/em-caragua-festival-da-tainha-pescados-traz-cultura-e-comidas-tradicionais-neste-final-de-semana-1.221005
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/em-caragua-festival-da-tainha-pescados-traz-cultura-e-comidas-tradicionais-neste-final-de-semana-1.221005
http://salimburihan.blogspot.com/2022/07/lider-nas-pesquisas-para-governador.html


 

 
 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Veja onde abastecer com combustível mais barato em Caraguatatuba (SP)  

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Fase eliminatória da 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol inicia neste 

final de semana  

 

Caraguatatuba 

Prova de pesca homenageia Vilma Domiciano e encerra com doação de pescados 

em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Emerson Salino lança adaptação da obra ‘Senhora’, que compõe projeto de 

releitura de clássicos brasileiros  

 

Caraguatatuba 

Grupo Ubuntu de Caraguatatuba expõe mostra ‘Percurso’, em São José dos 

Campos  

 

Caraguatatuba 

Ingressos para LFA 136 em Caraguatatuba podem ser trocados por pacotes de 

fraldas  

 

Caraguatatuba 

Campeonato Brasileiro de Jet Ski bate recorde de pilotos participantes e atrai mais 

de 2 mil pessoas em Caraguatatuba  

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Calendário de Eventos tem mais de 70 atrações até dezembro 

 

Caraguatatuba 

Fernando Haddad estará em Caraguatatuba 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba abre, nesta quarta-feira, inscrições para curso de 

Rotinas Administrativas  

 

Caraguatatuba 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/veja-onde-abastecer-com-combustivel-mais-barato-em-caraguatatuba-sp-1.391060
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/05/fase-eliminatoria-da-3a-divisao-do-campeonato-amador-de-futebol-inicia-neste-final-de-semana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/05/fase-eliminatoria-da-3a-divisao-do-campeonato-amador-de-futebol-inicia-neste-final-de-semana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/05/prova-de-pesca-homenageia-vilma-domiciano-e-encerra-com-doacao-de-pescados-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/05/prova-de-pesca-homenageia-vilma-domiciano-e-encerra-com-doacao-de-pescados-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/05/emerson-salino-lanca-adaptacao-da-obra-senhora-que-compoe-projeto-de-releitura-de-classicos-brasileiros/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/05/emerson-salino-lanca-adaptacao-da-obra-senhora-que-compoe-projeto-de-releitura-de-classicos-brasileiros/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/05/grupo-ubuntu-de-caraguatatuba-expoe-mostra-percurso-em-sao-jose-dos-campos/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/05/grupo-ubuntu-de-caraguatatuba-expoe-mostra-percurso-em-sao-jose-dos-campos/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/05/ingressos-para-lfa-136-em-caraguatatuba-podem-ser-trocados-por-pacotes-de-fraldas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/05/ingressos-para-lfa-136-em-caraguatatuba-podem-ser-trocados-por-pacotes-de-fraldas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/05/campeonato-brasileiro-de-jet-ski-bate-recorde-de-pilotos-participantes-e-atrai-mais-de-2-mil-pessoas-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/05/campeonato-brasileiro-de-jet-ski-bate-recorde-de-pilotos-participantes-e-atrai-mais-de-2-mil-pessoas-em-caraguatatuba/
https://www.caraguatv.com.br/2022/07/05/calendario-de-eventos-tem-mais-de-70-atracoes-ate-dezembro/
https://www.caraguatv.com.br/2022/07/05/fernando-haddad-estara-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-nesta-quarta-feira-inscricoes-para-curso-de-rotinas-administrativas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-nesta-quarta-feira-inscricoes-para-curso-de-rotinas-administrativas


 

 
 

Caraguatatuba conquista duas medalhas de bronze no Ranking Paulista de Tênis 

de Mesa  

 

Caraguatatuba 

Ingressos para LFA 136 em Caraguatatuba podem ser trocados por pacotes de 

fraldas  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza manutenção das pedras portuguesas da Praça Cândido 

Mota  

 

Caraguatatuba 

Fase eliminatória da 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol inicia neste 

final de semana  

 

Caraguatatuba 

Ocorrências atendidas pela Defesa Civil de Caraguatatuba caem 68,8% em junho  

 

Caraguatatuba 

Campeonato Brasileiro de Jet Ski bate recorde de pilotos participantes e atrai mais 

de 2 mil pessoas em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Cine Clube exibe sessões gratuitas aos sábados na Videoteca Lúcio Braun  

 

Caraguatatuba 

Convênio com a Univesp é renovado e garante 120 vagas em ensino superior 

gratuito em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Mais 31 servidores da Administração passam por orientações do Departamento 

Ético Disciplinar  

 

Caraguatatuba 

IBGE pesquisa características do espaço público em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Prefeito sanciona lei da assistência jurídica para pessoas de baixa renda de 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba instala aduelas no Canal Extravasor no Pontal 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-conquista-duas-medalhas-de-bronze-no-ranking-paulista-de-tenis-de-mesa
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-conquista-duas-medalhas-de-bronze-no-ranking-paulista-de-tenis-de-mesa
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ingressos-para-lfa-136-em-caraguatatuba-podem-ser-trocados-por-pacotes-de-fraldas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ingressos-para-lfa-136-em-caraguatatuba-podem-ser-trocados-por-pacotes-de-fraldas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-realiza-manutencao-das-pedras-portuguesas-da-praca-candido-mota
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-realiza-manutencao-das-pedras-portuguesas-da-praca-candido-mota
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fase-eliminatoria-da-3a-divisao-do-campeonato-amador-de-futebol-inicia-neste-final-de-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fase-eliminatoria-da-3a-divisao-do-campeonato-amador-de-futebol-inicia-neste-final-de-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ocorrencias-atendidas-pela-defesa-civil-de-caraguatatuba-caem-688-em-junho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/campeonato-brasileiro-de-jet-ski-bate-recorde-de-pilotos-participantes-e-atrai-mais-de-2-mil-pessoas-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/campeonato-brasileiro-de-jet-ski-bate-recorde-de-pilotos-participantes-e-atrai-mais-de-2-mil-pessoas-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/cine-clube-exibe-sessoes-gratuitas-aos-sabados-na-videoteca-lucio-braun
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/convenio-com-a-univesp-e-renovado-e-garante-120-vagas-em-ensino-superior-gratuito-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/convenio-com-a-univesp-e-renovado-e-garante-120-vagas-em-ensino-superior-gratuito-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/mais-31-servidores-da-administracao-passam-por-orientacoes-do-departamento-etico-disciplinar
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/mais-31-servidores-da-administracao-passam-por-orientacoes-do-departamento-etico-disciplinar
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ibge-pesquisa-caracteristicas-do-espaco-publico-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeito-sanciona-lei-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeito-sanciona-lei-da-assistencia-juridica-para-pessoas-de-baixa-renda-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-instala-aduelas-no-canal-extravasor-no-pontal-santamarina


 

 
 

Santamarina  

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba abre 36 vagas em cursos de costura e inscrições 

iniciam dia 11  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba retira cerca de área pública invadida no bairro Jardim 

Casa Branca  

 

Caraguatatuba 

Grupo Ubuntu de Caraguatatuba expõe mostra ‘Percurso’, em São José dos 

Campos  

 

Caraguatatuba 

Prova de pesca homenageia Vilma Domiciano e encerra com doação de pescados 

em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 172 vagas de emprego e oito são para pessoas com 

deficiência  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Líder nas pesquisas para governador, Haddad (PT) visita o Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 172 vagas de emprego e oito são para pessoas com 

deficiência 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Balanço do Procon de Caraguatatuba em junho 

 

Caraguatatuba 

Ocorrências atendidas pela Defesa Civil de Caraguatatuba caem 68,8% em junho 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba abre, nesta quarta-feira, inscrições para curso de 

Rotinas Administrativas 

 

Caraguatatuba 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-36-vagas-em-cursos-de-costura-e-inscricoes-iniciam-dia-11
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-36-vagas-em-cursos-de-costura-e-inscricoes-iniciam-dia-11
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-retira-cerca-de-area-publica-invadida-no-bairro-jardim-casa-branca
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-retira-cerca-de-area-publica-invadida-no-bairro-jardim-casa-branca
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/grupo-ubuntu-de-caraguatatuba-expoe-mostra-percurso-em-sao-jose-dos-campos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/grupo-ubuntu-de-caraguatatuba-expoe-mostra-percurso-em-sao-jose-dos-campos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prova-de-pesca-homenageia-vilma-domiciano-e-encerra-com-doacao-de-pescados-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prova-de-pesca-homenageia-vilma-domiciano-e-encerra-com-doacao-de-pescados-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/pat-de-caraguatatuba-tem-172-vagas-de-emprego-e-oito-sao-para-pessoas-com-deficiencia
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/pat-de-caraguatatuba-tem-172-vagas-de-emprego-e-oito-sao-para-pessoas-com-deficiencia
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/lider-nas-pesquisas-para-governador-haddad-pt-visita-o-litoral-norte/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/pat-de-caraguatatuba-tem-172-vagas-de-emprego-e-oito-sao-para-pessoas-com-deficiencia/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/pat-de-caraguatatuba-tem-172-vagas-de-emprego-e-oito-sao-para-pessoas-com-deficiencia/
https://falacaragua.com.br/2022/07/balanco-do-procon-de-caraguatatuba-em-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/07/ocorrencias-atendidas-pela-defesa-civil-de-caraguatatuba-caem-688-em-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/07/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-nesta-quarta-feira-inscricoes-para-curso-de-rotinas-administrativas/
https://falacaragua.com.br/2022/07/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-nesta-quarta-feira-inscricoes-para-curso-de-rotinas-administrativas/


 

 
 

Caraguatatuba conquista duas medalhas de bronze no Ranking Paulista de Tênis 

de Mesa 

 

Caraguatatuba 

Ingressos para LFA 136 em Caraguatatuba podem ser trocados por pacotes de 

fraldas 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba realiza manutenção das pedras portuguesas da Praça Cândido 

Mota 

 

Caraguatatuba 

Fase eliminatória da 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol inicia neste 

final de semana 

 

Caraguatatuba 

Grupo Ubuntu de Caraguatatuba expõe mostra ‘Percurso’, em São José dos 

Campos 

 

Caraguatatuba 

Emerson Salino lança adaptação da obra ‘Senhora’, que compõe projeto de 

releitura de clássicos brasileiros 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Grupo Ubuntu de Caraguatatuba expõe mostra ‘Percurso’, em São José dos 

Campos 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba abre, nesta quarta-feira, inscrições para curso de 

Rotinas Administrativas  

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Fernando Haddad convida população para debater plano de governo em evento no 

Indaiá amanhã (07) às 19h 

 

Vale News 

Caraguatatuba 

GCM de São José dos Campos inicia formação da Guarda de Caraguatatuba 

 

https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-conquista-duas-medalhas-de-bronze-no-ranking-paulista-de-tenis-de-mesa/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-conquista-duas-medalhas-de-bronze-no-ranking-paulista-de-tenis-de-mesa/
https://falacaragua.com.br/2022/07/ingressos-para-lfa-136-em-caraguatatuba-podem-ser-trocados-por-pacotes-de-fraldas/
https://falacaragua.com.br/2022/07/ingressos-para-lfa-136-em-caraguatatuba-podem-ser-trocados-por-pacotes-de-fraldas/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-realiza-manutencao-das-pedras-portuguesas-da-praca-candido-mota/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-realiza-manutencao-das-pedras-portuguesas-da-praca-candido-mota/
https://falacaragua.com.br/2022/07/fase-eliminatoria-da-3a-divisao-do-campeonato-amador-de-futebol-inicia-neste-final-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2022/07/fase-eliminatoria-da-3a-divisao-do-campeonato-amador-de-futebol-inicia-neste-final-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2022/07/grupo-ubuntu-de-caraguatatuba-expoe-mostra-percurso-em-sao-jose-dos-campos/
https://falacaragua.com.br/2022/07/grupo-ubuntu-de-caraguatatuba-expoe-mostra-percurso-em-sao-jose-dos-campos/
https://falacaragua.com.br/2022/07/emerson-salino-lanca-adaptacao-da-obra-senhora-que-compoe-projeto-de-releitura-de-classicos-brasileiros/
https://falacaragua.com.br/2022/07/emerson-salino-lanca-adaptacao-da-obra-senhora-que-compoe-projeto-de-releitura-de-classicos-brasileiros/
http://massaguanews.com.br/2022/07/grupo-ubuntu-de-caraguatatuba-expoe-mostra-percurso-em-sao-jose-dos-campos/
http://massaguanews.com.br/2022/07/grupo-ubuntu-de-caraguatatuba-expoe-mostra-percurso-em-sao-jose-dos-campos/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/05/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-nesta-quarta-feira-inscricoes-para-curso-de-rotinas-administrativas/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/05/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-nesta-quarta-feira-inscricoes-para-curso-de-rotinas-administrativas/
https://www.litoralempauta.com.br/fernando-haddad-convida-populacao-para-debater-plano-de-governo-em-evento-no-indaia-amanha-07-as-19h/
https://www.litoralempauta.com.br/fernando-haddad-convida-populacao-para-debater-plano-de-governo-em-evento-no-indaia-amanha-07-as-19h/
https://valenews.com.br/2022/07/05/gcm-de-sao-jose-dos-campos-inicia-formacao-da-guarda-de-caraguatatuba/


 

 
 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba inicia terceira Avaliação de Densidade Larvária de 2022 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Basquete masculino de Caraguá é Tricampeão invicto da Copa Metropolitano. 

 

Caraguatatuba 

Mutirão de Combate à Dengue visita 25 mil imóveis em Caraguatatuba. 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba abre, nesta quarta-feira, inscrições para curso de 

Rotinas Administrativas 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Pesquisa Módulo/FASS aponta queda do preço da cesta básica pelo segundo mês 

consecutivo no Litoral Norte  

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

Pesquisa Módulo/FASS aponta queda do preço da cesta básica pelo segundo mês 

consecutivo no Litoral Norte 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba abre, nesta quarta-feira, inscrições para curso de 

Rotinas Administrativas 

 

Suzano TV 

Caraguatatuba 

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

de formação 

 

Revista Celebridades 

Caraguatatuba 

Abertas as inscrições para o curso de Rotinas Administrativas 

 

Ubatuba Acontece 

Caraguatatuba 

https://spriomais.com.br/2022/07/06/ccz-de-caraguatatuba-inicia-terceira-avaliacao-de-densidade-larvaria-de-2022/
https://diariocaicara.com.br/basquete-masculino-de-caragua-e-tricampeao-invicto-da-copa-metropolitano/
https://diariocaicara.com.br/mutirao-de-combate-a-dengue-visita-25-mil-imoveis-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/07/05/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-nesta-quarta-feira-inscricoes-para-curso-de-rotinas-administrativas/
https://litoraldefato.com.br/2022/07/05/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-nesta-quarta-feira-inscricoes-para-curso-de-rotinas-administrativas/
https://agazetarm.com.br/2022/07/pesquisa-modulo-fass-aponta-queda-do-preco-da-cesta-basica-pelo-segundo-mes-consecutivo-no-litoral-norte/
https://agazetarm.com.br/2022/07/pesquisa-modulo-fass-aponta-queda-do-preco-da-cesta-basica-pelo-segundo-mes-consecutivo-no-litoral-norte/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/pesquisa-modulofass-aponta-queda-do-preco-da-cesta-basica-pelo-segundo-mes-consecutivo-no-litoral-norte/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/pesquisa-modulofass-aponta-queda-do-preco-da-cesta-basica-pelo-segundo-mes-consecutivo-no-litoral-norte/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/05/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-nesta-quarta-feira-inscricoes-para-curso-de-rotinas-administrativas/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/05/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-nesta-quarta-feira-inscricoes-para-curso-de-rotinas-administrativas/
https://suzano.tv/candidatos-a-gcm-de-caraguatatuba-se-apresentam-para-o-primeiro-dia-do-curso-de-formacao/
https://suzano.tv/candidatos-a-gcm-de-caraguatatuba-se-apresentam-para-o-primeiro-dia-do-curso-de-formacao/
mailto:https://caraguasports.blogspot.com/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/abertas-as-inscricoes-para-o-curso-de-rotinas-administrativas/


 

 
 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras de 7 a 10 de julho em Caraguatatuba; veja 

programação  

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Prefeitura inicia nova Avaliação de Densidade Larvária para identificar focos do 

mosquito da dengue 

 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

IBGE pesquisa características do espaço público em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Campeonato Brasileiro de Jet Ski bate recorde de pilotos participantes e atrai mais 

de 2 mil pessoas em Caraguatatuba 

 

TV Vanguarda 

Bom Dia Vanguarda 

Preço da cesta básica cai em junho no litoral norte 

 

Bom Dia Vanguarda 

Reclamação de rua sem asfalto no Golfinhos 

 

Band Vale 

Band Cidade 1ª Edição 

Campanha ‘julho amarelo’ em Caraguá para a prevenção da hepatite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ubatubaacontece.com.br/festival-da-tainha-veja-programacao/
http://ubatubaacontece.com.br/festival-da-tainha-veja-programacao/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/prefeitura-inicia-nova-avaliacao-de-densidade-larvaria-para-identificar-focos-do-mosquito-da-dengue
https://ubatubatimes.com.br/noticia/prefeitura-inicia-nova-avaliacao-de-densidade-larvaria-para-identificar-focos-do-mosquito-da-dengue
https://acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9132/ibge-pesquisa-caracteristicas-do-espaco-publico-em/
https://acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9129/campeonato-brasileiro-de-jet-ski-bate-recorde-de-p/
https://acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9129/campeonato-brasileiro-de-jet-ski-bate-recorde-de-p/
https://globoplay.globo.com/v/10728364/
https://globoplay.globo.com/v/10732222/
https://www.youtube.com/user/tvbandvale/videos
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Em Caraguá, Procon informa aumento no registro das reclamações de 

transportes 

 

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 (rescisão/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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Após dois anos sem poder sair, idosos do Instituto Pró+Vida são 

recebidos pelo Serramar 

 

Um dia para ficar na memória. O Serramar Shopping em parceria com o Centerplex 

Cinemas e o Rei do Mate, promoveu um café da tarde especial com direito à 

sessão de cinema para os idosos do Instituto Pró+Vida, 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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Câmara de Caraguá faz balanço dos trabalhos legislativos do 1° 

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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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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Fundo Social de Caraguatatuba está com inscrições abertas para o 

curso de Rotinas Administrativas 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza nesta quarta e quinta-feira (6 e 7), 

inscrições para o curso de Rotinas Administrativas, em parceria com o Senai. Serão 

ofertadas 20 vagas para pessoas acima de 18 anos de idade. 

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, das 9h 

às 16h. Os interessados devem ter o Nível Fundamental completo e apresentar RG, 

Título de Eleitor e comprovante de residência.  

O curso ensinará sobre rotinas administrativas relacionadas ao fluxo de 

documentos internos e externos, de acordo com a natureza da empresa, legislação, 

procedimentos internos, normas ambientais, de qualidade e de segurança e saúde 

no trabalho. 

As aulas iniciam no dia 13 de julho (quinta-feira), das 8h às 17h, com carga horária 

de 60 horas e serão realizadas no Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor 

(Cate), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura 

Sul). O curso encerra no dia 22 de julho (sexta-feira). 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander). Mais informações no telefone (12) 3897-5656. 
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Pesquisa Módulo/FASS aponta queda do preço da cesta básica pelo 

segundo mês consecutivo no Litoral Norte 

 

O preço da cesta básica, de acordo com pesquisa realizada pelo Centro 

Universitário Módulo e a Faculdade de São Sebastião, depois de cinco meses 

consecutivos de alta, teve a segunda redução mensal consecutiva, desta 

vez, com média de 0,67%  nos municípios do Litoral Norte.  A média do preço da 

cesta nos municípios era de R$ 730,34 em maio, com a redução foi para R$ 

725,41 em junho. 

Todos os municípios apresentaram variações negativas: Caraguatatuba (- 0,64%), 

Ilhabela (- 0,49%), São Sebastião (- 0,23%) e Ubatuba (– 1,35%) 

A principal razão para o resultado da Cesta em junho foi a maior oferta no 

segmento de hortifruti e, consequentemente, queda nos preços, repetido o cenário 

do mês anterior. O excesso de chuvas nas principais regiões produtores provocou 

altas nos primeiros meses de 2022, mas, nos últimos dois meses com a 

normalidade climática a produção voltou ao patamar previsto. 

O preço da cesta básica mais elevado foi registrado no município São Sebastião R$ 

733,73 e o menor preço em Caraguatatuba R$ 719,52. A diferença entre a cidade 

que tem a cesta básica mais cara (São Sebastião) em relação a mais barata 

(Caraguatatuba) foi de 1,97%. 

Em junho, 10 dos 13 produtos que compõem a cesta apresentaram alta nos preços 

na comparação com o mês de maio e três apresentaram redução.  Os produtos que 

apresentaram maiores altas no mês de junho foram: leite (+12,99%), banana 

(+10,04%) e feijão (+ 7,15%). Os produtos que apresentaram baixas foram o 

tomate (- 20,95%), a batata (- 11,82%) e arroz (- 2,55%). 



 

 
 

A alta no preço do leite é consequência do aumento no consumo no inverno e a 

redução da oferta, com a piora na qualidade das pastagens. Além disso, há um 

aumento nos custos de produção com a necessidade de ampliar a oferta de ração 

ao gado com a piora nas pastagens. 

O aumento no preço da banana é consequência da queda na oferta com a entrada 

do inverno, meses mais frios, em que há uma redução a produção nas regiões sul e 

sudeste. A produção deve ser normalizada com a chegada de uma nova safra no 

mês de setembro. 

A alta no preço do feijão é consequência de três fatores: redução da área plantada 

com a avanço do plantio de soja e milho, produtos que apresentaram maiores 

rentabilidades com a altas nos preços; aumento nos custos de produção com os 

insumos mais caros, sobretudo fertilizantes; e redução da produção devido a 

problemas climáticas como a estiagem prologadas na região sul. 

A queda no preço do tomate e da batata é consequência da chegada de uma nova 

safra que aumentou a oferta dos produtos, amenizando o problema de escassez da 

produção de hortifruti nos três primeiros meses de 2022. Cabe destacar que os 

preços do tomate e da batata, ainda, estão muito elevados, quando comparados a 

junho de 2021. 

Resultado da variação da cesta nos últimos 12 meses 

A variação nos preços dos produtos da cesta básica nos últimos 12 meses exclui 

fatores sazonais como a alta e a baixa temporada, características dos municípios 

litorâneos ou variações decorrentes dos períodos do ano como safra e entressafra, 

típicas dos produtos agropecuários. 

A comparação anual, conforme aponta o aumento de preços da cesta básica no 

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

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

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

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

que o dobro da inflação nacional nos últimos 12 meses, superior a 12%. 

A Tabela de variação dos 13 produtos que compõem a cesta básica alimentar nos 

últimos 12 meses aponta que simente um deles apresentou redução. As maiores 

variações foram os preços da batata (+ 98,32%), do café (+73,58%) e do tomate (+ 

65,78%). Mesmo com a redução de preço nos meses de maio e junho de 2022, 

verifica-se o elevado aumento anual nos preços do tomate e da batata, que é 

consequência, principalmente do aumento nos custos de produção e distribuição. 

Os aumentos no preço do café é consequência da queda da produção nacional 

com os problemas climáticos (geadas em Minas Gerais), acompanhados pela a 

redução dos estoques disponíveis. 



 

 
 

Foi identificada nos últimos 12 meses a redução no preço de um único produto, o 

arroz (- 0,20%).  Esse resultado é consequência de uma maior oferta no mercado 

interno desse produto. Cabe destacar que o preço do arroz teve alta significativa 

em 2020 com a queda na produção naquele ano, mas com a chegada de novas 

boas safras os preços estão voltando a normalidade. 
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Balanço: Caraguatatuba aprova mais de 200 propostas no 1º 

semestre 

 

Um levantamento feito pela Câmara Municipal de Caraguatatuba mostra que no 

primeiro semestre de 2022 os vereadores aprovaram mais de 200 proposituras. Os 

dados são referentes ao período de fevereiro a junho, quando foram realizadas 22 

sessões ordinárias. 

Ao todo foram 35 ações, 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 iniciou seu recesso 

parlamentar, como exige o Regimento Interno da casa. As atividades legislativas 

serão retomadas a partir do dia 2 de agosto, quando será feita a primeira sessão 

ordinária do segundo semestre. 

Destaques dos projetos aprovados no 1º 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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Em Caraguá, Festival da Tainha & Pescados traz cultura e comidas 

tradicionais neste final de semana 

Evento será realizado entre os próximos dia 7 e 10 de julho. Confira a programação 

completa 

 

Entre os próximos dias 7 e 10 de julho, a Prefeitura de Caraguatatuba realiza o 17° 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras no bairro Porto Novo, localizado na zona 

sul da cidade. O evento promete trazer muitas demonstrações culturais e, claro, 

diversas delícias tradicionais da gastronomia local. A entrada é gratuita. 

O público poderá degustar pratos como as tainhas espalmadas (aberta) e 

recheadas, pastéis de camarão, porções de cação, entre outras diversas opções. As 

iguarias serão vendidas a preços que variam entre R$ 7 e R$ 80. 

Nesta edição, que será realiza no Entreposto de Pesca do bairro citado, a festa 

espera comercializar mais de 15 toneladas de peixes. 

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 Setur (Secretaria 

de Turismo), com a Assopazca (Associação dos Pescadores da Zona Sul de 

Caraguatatuba). Também há apoio do Comtur (Conselho de Turismo). 

Programação musical 



 

 
 

A atração também contará com a presença de artistas solos e de bandas locais, 

começando com a apresentação do grupo Maracatu Odé da Mata, às 17h da 

próxima quinta-feira (7). Em seguida, o sertanejo de Wany Oliveira e do Zé Andrade 

também marcará presença. 

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. 

Serviço 

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. 

 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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Líder nas pesquisas para governador, Haddad (PT) visita o Litoral 

Norte 

 

O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando 

Haddad, estará nesta quinta feira, dia 7, visitando o Litoral Norte. O pré-candidato 

terá reuniões e encontros em Caraguatatuba e São Sebastião. Haddad, que lidera 

as pesquisas de intensões de voto  no estado, é o primeiro pré-candidato a visitar 

oficialmente a região.  

O candidato do PT tem 28% contra 16% de Márcio França(PSB), 12% de Tarcísio de 

Freitas(Republicanos), 10% de Rodrigo Garcia(PSDB), Felicio Ramuth(PSD) e 

Gabriel Colombo(PCB) têm 2%; Vinicius Poit (Novo), Abraham Weintraub(PMB), 

Altino Junior(PSTU) e Elvis Cezar(PDT) têm 1%. * Dados da última pesquisa 

Datafolha divulgada no último dia 30.  

Haddad começará a visita por Caraguatatuba, com entrevista a Rádio Antena 8 FM, 

das 9 às 9h45; em seguida, às 10 horas, visitará o bispo Dom José Carlos 

Chacorowisk ; às 10h40 horas, será recebido pelo presidente da Câmara Municipal, 

vereador Tato Aguilar;  e, às 11h20 concederá entrevista à Caraguá TV. 

Em São Sebastião,  a agenda de Haddad prevê às 14 horas, visita ao Sindicato dos 

Portuários; às 14:40 - visita ao Porto; às 16:10 , visita a terminal da travessia de 

balsa; às 16:40, encontro com representantes da sociedade civil no Circo 

Navegador, na Vila Amélia. Haddad, segundo o roteiro, retorna até Caraguatatuba, 



 

 
 

à 19 horas, para participar da Plenária com Militância e pré-candidatos do PT, na 

sede do partido que fica na  Av. Rio Branco, 882 - Indaiá 
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Veja onde abastecer com combustível mais barato em Caraguatatuba 

(SP) 

Dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) trazem semanalmente um levantamento dos preços 

praticados; valor médio da gasolina é de R$ 6,97 na cidade 

 

Entre aumento no valor do combustível pela Petrobrás e a redução na alíquota do 

ICMS na gasolina de 25% para 18% no estado de São Paulo, o motorista vive em 

busca do melhor preço e qualidade. 

No Litoral Norte de São Paulo não é diferente. A estatal anunciou uma alta de 

5,18% na gasolina e de 14,26% no diesel, no dia 17 de junho. O valor final dos 

preços dos combustíveis nas bombas depende não só dos valores cobrados nas 

refinarias, mas também de impostos e das margens de lucro de distribuidores e 

revendedores. 

Vale destacar que o preço dos combustíveis acompanha o valor do petróleo no 

mercado internacional. 

A dificuldade do deslocamento do combustível até as cidades também influencia 

no preço final no Litoral Norte. 

Mas em Caraguatatuba? Qual é o posto com valor mais barato? 

Dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) trazem semanalmente um levantamento dos preços 

praticados. 



 

 
 

E segundo o levantamento da ANP entre 26 de junho e 2 de julho, o valor médio da 

gasolina é de R$ 6,97 na cidade. As coletas foram realizadas no dia 27 de junho. 

O menor preço encontrado foi de R$ 6,77, no bairro Jardim Primavera, mas há 

postos cobrando R$ 7,19 o litro da gasolina comum no município. 

Confira os preços da gasolina comum praticados nos postos de Caraguatatuba 

Auto Posto Vitoria 

Bairro: Jardim Primavera 

Bandeira: Branca 

R$ 6,77 

Auto Posto Caraguá 

Bairro: Centro 

Bandeira: Raizen 

R$ 6,87 

Auto Posto Mar Virado 

Bairro: Centro 

Bandeira: Vibra Energia 

R$ 6,87 

Auto Posto Britania do Litoral 

Bairro: Jardim Britania 

Bandeira: Ipiranga  

R$ 6,97 

Auto Posto Trevo de Caraguá 

Bairro: Caputera 

Bandeira: Vibra Energia 

R$ 6,97 

Auto Posto Asa Delta 

Bairro: Pontal Santa Marina 

Bandeira: Ipiranga  

R$ 6,97 

Auto Posto Santo Antonio de Caraguá 

Bairro: Jardim Primavera 



 

 
 

Bandeira: Ipiranga    

R$ 6,98 

Centro Automotivo Aj & Ar 

Bairro: Sumaré 

Bandeira: Raizen 

R$ 7,19 

Auto Posto Mareli 

Bairro: Centro 

Bandeira: Ipiranga  

R$ 7,19 

Redução do ICMS em SP 

O governador Rodrigo Garcia e o secretário Felipe Salto anunciaram a antecipação 

da redução na alíquota do ICMS na gasolina de 25% para 18%. Garcia afirma que a 

expectativa é uma queda de cerca de R$ 0,48 na bomba. Considerando o valor 

médio de R$ 6,97, o litro do combustível ficaria abaixo de R$ 6,50 com essa 

decisão, segundo o governador.  

A redução é imediata e segue a nova legislação federal: a Secretaria da Fazenda e 

Planejamento (Sefaz-SP) publicou no Diário Oficial do Estado um Informativo para 

acatar, com efeitos retroativos ao dia 23 de junho, a Lei Complementar nº 194/22. 

O governador também anunciou que o Procon irá divulgar os preços médios dos 

combustíveis antes da redução do ICMS para que o consumidor possa saber se a 

medida refletiu na redução nos preços nas bombas. 

De acordo com o secretário Felipe Salto, em termos anualizados, São Paulo já 

colabora com R$ 4,4 bilhões, para segurar o preço da gasolina. No diesel, R$ 1,1 

bilhão. 

O Informativo da Sefaz-SP também reduz de 25% para 18% operações com energia 

elétrica, em relação à conta residencial que apresente consumo mensal acima de 

200 kWh, e de serviços de comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v6/index.asp?c=32073&e=20220627&p=1
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Fase eliminatória da 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol 

inicia neste final de semana 

 

A 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol está chegando às suas fases 

finais. Com a conclusão da fase de grupos no final de semana, oito equipes 

continuam vivas na competição, em busca do acesso para a 2ª Divisão. A 

competição é promovida pela Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria 

de Esportes e Recreação. 

No domingo (3), os três últimos jogos da fase de grupos foram disputados. Ainda 

sonhando com uma vaga do Grupo C, o EC 20 de Abril goleou a equipe Pedrinho FC 

por 8×0. Na sequência, EC União Colonial e Ipiranga empataram por 2×2 pelo 

Grupo A e Aliados e EC Travessão também empataram, desta vez, por 3×3. 

Os resultados dos jogos colocaram Lion FC, Ipiranga, Bola de Neve, Saramandaia 

E.C, Aliados EC Travessão, Trem Bala e Real Caraguá nas quartas de final da 

competição. 

O mata-mata da competição inicia já neste final de semana. No Campo do Galo do 

Ouro, no Tinga, Lion FC enfrenta o Real Caraguá; na sequência, Bola de Neve e EC 

Travessão entram em campo. No Poiares, os jogos serão entre Ipiranga FC e Trem 

Bala FC e Saramandaia EC x Aliados. A fase eliminatória é de jogo único. As equipes 

que chegarem até as semifinais garantem acesso para a 2ª divisão do Campeonato 

de Futebol Amador de Caraguatatuba. 

Campeonato de Futebol Master 50 anos 



 

 
 

Já na competição exclusiva para jogadores com mais de 50 anos, dois jogos do 

Grupo C ainda serão disputados para a finalização da fase de grupos. 

No sábado (2), pelo Grupo B, no Campo Estrela do Morro, o Unidos Caraguá 

derrotou o Fluminense por 3×1, mesmo placar da vitória do SE Porto Grande sobre 

o CA Novo Perequê. 

No Campo do Poiares, pelo Grupo C, RFC e AA Flamengo empataram em 1×1. No 

segundo jogo, o CA Fortaleza goleou por 4×0 a equipe Real Máster. 

O Campeonato de Futebol Master 50 anos conta com três grupos. No Grupo A, EC 

Estrela do Morro, Juventos EC e Casa Branca (melhor 3º lugar), estão classificados 

para a próxima fase, assim como Unidos Caraguá e SE Porto Grande pelo Grupo B. 

No Grupo C, mesmo com dois jogos ainda para serem disputados, CA Fortaleza, 

RFC e CA Guarani estão classificados para as quartas de final. Resta apenas saber 

a classificação final das três equipes. No Grupo C, por ter 5 equipes, os três 

melhores colocados avançam para a fase seguinte. 

Agora, nesta quarta-feira (6), CA Guarani e RFC se enfrentam, às 20h, no Campo do 

Fortaleza, no Travessão. Pelo mesmo horário, no Campo Estrela do Morro, no Morro 

do Algodão, o confronto será entre AA Flamengo e Real Master. 
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Prova de pesca homenageia Vilma Domiciano e encerra com doação 

de pescados em Caraguatatuba 

 

A 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’, realizada em Caraguatatuba, 

durante o último sábado (2) e domingo (3), além de homenagear a atleta 

caraguatatubense de pesca esportiva, Vilma de Souza Domiciano, assegurou a 

doação de 177 quilos de alimentos para entidades sociais do município. 

Divididos em 60 duplas, os 120 competidores das categorias masculina e feminina 

fisgaram 729 peixes na competição, que totalizaram 57 kg ao final das disputas 

ocorridas na Praia do Massaguaçu, onde foi possível encontrar os mais variados 

tipos de peixe. 

Os pescados foram entregues para a Casa de Acolhida Cantinho Marinalda Passos 

Paes e a Comunidade Terapêutica Luz do Caminho. As duas instituições também 

receberam aproximadamente 127 quilos de alimentos não perecíveis, doados 

pelos participantes do torneio. 

Os campeões da 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ foram: Carlos 

Tanabe e Eduardo Shigetomi, e Solange Carvalho e Laís dos Santos. Ambas as 

duplas receberam troféus e prêmios em dinheiro no valor de R$ 2 mil. 

A organização também premiou com troféus os demais competidores que subiram 

ao pódio, o que capturou o maior peixe e o que fisgou a maior quantidade de 

peças. Além disso, foram sorteados R$ 12 mil entre os demais concorrentes. 



 

 
 

O evento esportivo, realizado pele Federação Paulista de Pesca e Lançamento 

(FPPL), teve apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Turismo), e da 

empresa Pescados Hasegawa. 

Confira o resultado final da prova 

Categoria Masculina  

1º lugar – Carlos Tanabe e Eduardo Shigetomi 

2º lugar – Jacinto Iwato e José S. da Cruz 

3º lugar – Ricardo Rodrigues da Cruz e Rafael Elias Natah Gagliotti 

4º lugar – Sergio Kobayashi e Paulo Shiosi 

5º lugar – Alexandre Borges Faccin e Bernardo Batista 

Categoria Feminina 

1º lugar – Solange Carvalho e Laís dos Santos 

2º lugar – Mariza Hasegawa e Marta Xavier 

3º lugar – Eliana Augusto e Rosangela Santos 

4º lugar – Márcia dos Santos e Mirian Lannicelli 

5º lugar – Eucida Maia e Belenita Bottesini da Luz 

Homenageada 

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

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

esportiva do Brasil e do mundo. 

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

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

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

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

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

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

Caraguatatuba. 

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

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

(Portugal); e 2007 (Brasil). 
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Emerson Salino lança adaptação da obra ‘Senhora’, que compõe 

projeto de releitura de clássicos brasileiros 

 

Nesta sexta-feira (8), às 19h, o autor Emerson Salino realizará uma noite de 

autógrafos do lançamento da adaptação de ‘Senhora’, releitura do romance de 

José de Alencar que compõe a Coleção Criando Versões – Clássicos da Literatura, 

da Editora JEFTE. 

A noite de autógrafos ocorre no Espaço Regional ‘Aglaê Magalhães Daniel 

(Kaká), na Biblioteca Municipal Afonso Schmidt, e é aberta ao público. 

‘Senhora’ é a primeira adaptação de uma série de 10 obras que serão lançadas 

pelo autor com o objetivo de estimular jovens leitores, principalmente àqueles que 

estão se preparando para prestar vestibular. Com o propósito de apresentar 

histórias clássicas dos séculos passados numa linguagem atual e interessante, o 

projeto traz uma introdução do período em que foi escrito de forma didática e 

direcionada, para que se entenda o enredo e os costumes de uma época. 

De acordo com o autor, o projeto Coleção Criando Versões surgiu durante a 

pandemia, onde precisou se reinventar e passou a trabalhar para uma empresa 

onde realizava gravações de algumas aulas sobre os livros clássicos dos 

vestibulares. Após esta experiência, surgiu a oportunidade de trazer estas 

adaptações para a escrita, da mesma forma como havia sido realizado em vídeo e 

como fazia em sala de aula ao ministrar Literatura para o Ensino Médio e 

cursinhos. 



 

 
 

Fazendo links com situações atuais e rotineiras aos jovens, com observações e 

reflexões sobre a época, o autor conta que a obra é “feita para adolescentes com 

adolescentes”, já que seus alunos compõem seu público alvo na hora da pesquisa 

de campo. “O mais importante de tudo isso, é despertar no leitor a curiosidade de 

querer ler o original e isso já está funcionando”, revelou Salino. 

Além de ‘Senhora’, o autor já está terminando a adaptação da obra de Gil Vicente, 

‘Auto da Barca do Inferno’, que deverá chegar às prateleiras das livrarias até o fim 

deste ano. 

Sinopse do livro 

Quanto custa uma paixão? Você pagaria por um amor? Traição deve ser perdoada? 

O amor existe? Estas e outras respostas você encontrará neste romance, inspirado 

na obra de José de Alencar. Leia este livro e conheça as aventuras de uma mulher 

que mudou sua vida para ter o homem que desejava aos seus pés! 

 Sobre o autor 

Emerson Salino é formado em Letras, com especialização em Produção de Textos e 

Literatura; Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia; É mestrado em Língua 

Portuguesa, doutorado em Ensino de Língua Portuguesa e pós-doutorado em 

Formação de Professores. 

Serviço 

Lançamento da adaptação de ‘Senhora’ – por Emerson Salino 

Dia: 08 de julho (sexta-feira) 

Horário: 19h 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro de Caraguatatuba (Sede Fundacc) 

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Grupo Ubuntu de Caraguatatuba expõe mostra ‘Percurso’, em São 

José dos Campos 

 

Após temporada de sucesso em Caraguatatuba, a exposição ‘Percurso’, do Grupo 

Ubuntu Caraguá Ceramistas, integrado por Carlo Cury, Claudia Canova, Lu 

Chiata, Zandoná e a artista convidada Erica Sanches, entra em exibição na Origem 

Cultural, cafeteria e espaço de arte em São José dos Campos. 

A abertura da mostra será realizada nesta quinta-feira (7), às 19h, com direito a 

roda de conversa com os artistas, e dá início à semana de Diálogos e Reflexões 

‘Arqueologia do Vale do Paraíba’, que ocorrerá de 11 a 15 de julho, no mesmo 

horário, com entrada gratuita. 

A exposição ‘Percurso’ é fruto da pesquisa desenvolvida para o ‘Projeto Origens’, 

criado em 2011, onde os artistas, a partir de um processo de observação e estudos 

de formas e grafismos, recuperam a cerâmica Tupiguarani. 

Para tanto, os ceramistas efetuaram estudos a partir de fragmentos arqueológicos 

provenientes de alguns sítios pesquisados no Vale do Paraíba, bem como, 

pesquisas junto ao acervo do MAV (Museu de Antropologia do Vale do Paraíba), em 

Jacareí (SP), com destaque para as peças recuperadas do Sítio Caninhas, 

localizado no município de Canas (SP). 

Assim, em seu ‘Percurso’, os artistas recriam esses objetos numa perspectiva 

que valoriza a cultura indígena em suas diversas dimensões, incluindo fatores 

emocionais coletivos e elementos racionais históricos e culturais, além do potencial 



 

 
 

criativo de cada um. A exposição, portanto, leva a repensar formas, texturas, 

acabamentos e queimas, estabelecendo pontes entre o passado, o presente e o 

futuro de uma tradição cultural, neste caso, da Tradição Tupiguarani.  

A exposição é uma realização do Grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas em parceria 

com a Origem Arqueologia Patrimônio Cultural e Natural, com o apoio da Fundacc – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Confira a programação: 

Exposição ‘Percurso’ – Grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas 

Abertura 7/ 7 (quinta-feira) – às 19h 

Visitação: Segunda a sábado – 8h30 às 21h 

Diálogos e Reflexões – Programação: 

Dia 11/7 (segunda-feira) – às 19h – Ocupação Indígena no Vale do Paraíba – com 

o doutor em Arqueologia da Paisagem Wagner G. Bornal 

Dia 12/7 (terça-feira) – às 19h – O Sítio Arqueológico Mariana 1 – com os 

arqueólogos Taiguara Francisco e Bruna Laura 

Dia 13/7 (quarta-feira) – às 19h – Arqueologia e Povos Indígenas – com o 

mestrando em Arqueologia dos Povos Indígenas Luis Vinicius Alvarenga 

Dia 14/7 (quinta-feira) – às 19h – Arqueologia em Comunidades Tradicionais – 

com o doutor em Planejamento Urbano Clayton Galdino 

Dia 15/7 (sexta-feira) – às 19h – Grafismos Indígenas: Diversidade e 

possibilidades em Sala de Aula – com a educadora em Patrimônio Cultural Aline 

Mazza 

Local: Rua Jorge Barbosa Moreira, 58, Vila Ema – São José dos Campos (Auditório 

do espaço Origem Cultural) 

Redes sociais 

Grupo 

Ubuntu: facebook.com/artistasceramistas | instagram.com/carlocury_ceramica/ | i

nstagram.com/claudiacanova.ceramica/ 

Origem Cultural: facebook.com/OrigemCultural |instagram.com/origemcultural/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/artistasceramistas
http://www.instagram.com/carlocury_ceramica/
https://www.instagram.com/claudiacanova.ceramica/
https://www.instagram.com/claudiacanova.ceramica/
http://www.facebook.com/OrigemCultural
https://www.instagram.com/origemcultural/
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Ingressos para LFA 136 em Caraguatatuba podem ser trocados por 

pacotes de fraldas 

 

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

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

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

lutadores dos dois estados se enfrentando. 

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

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

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

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

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

Troca de ingressos 

A troca de ingressos vai até o dia 13 de julho ou até quando durarem os estoques. 

Ela pode ser feita no Fundo Social de Solidariedade. A edição de um dos maiores 

eventos de luta do mundo espera receber cerca de 3 mil pessoas. 

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

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

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

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

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

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



 

 
 

As lutas serão transmitidas no Canal Combate, a partir das 22h, para mais de 200 

países. 

Confira o card completo das competições 

Peso-pena: Italo Gomes x Wellington Prado 

Peso-mosca: Davi Costa x Eduardo Henrique da Silva 

Peso-palha feminino: Alexia Thainara x Janaína Silva 

Peso-pena: Jonas Bilharinho x Pedro Lopes 

Peso-galo: Wallace Lopes x Rafael Costa 

Card preliminar 

Peso-mosca: Junior Assis x Hermison Oliveira 

Peso-leve: Jairo Pacheco x Lucas Barros 

Peso-leve: Gabriel Souza x Patrick Bittencourt 

Peso-mosca feminino: Dayane Cristine x Maria Eduarda Santana 

Serviço: 

Troca de ingressos 

Local: Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba 

Dias: Até 13 de julho (ou até durarem os ingressos) 

Horário: 8h30 até as 16h30 

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro 
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Campeonato Brasileiro de Jet Ski bate recorde de pilotos participantes 

e atrai mais de 2 mil pessoas em Caraguatatuba 

 

A etapa de abertura do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022, 

realizado em Caraguatatuba durante o último fim de semana, contou com 93 

pilotos participantes, um número recorde na competição. O evento foi 

acompanhado por mais de 2 mil pessoas na Praia do Centro. 

Os competidores disputaram as provas de sexta a domingo (1º a 3) acompanhados 

de sol forte e céu azul. O paulistano Valdir Brito Júnior foi o vencedor da categoria 

‘Runabout Pro Turbo GP’, considerada a Fórmula 1 da modalidade. O segundo 

colocado foi Ismael Geitens, de Canoas (RS), seguido do paulistano Umberto Brito. 

O retorno das mulheres também foi destaque com a gaúcha Simone Zanotti, de 

Guaíba, que venceu nas categorias ‘Ski Aspirado GP 2 tempos’ e ‘Ski Vintage GP’. 

Ela também garantiu a segunda posição da ‘Ski Aspirado Stock 4 tempos’, que teve 

como vencedor Thiago Klein, de Esteio (RS), e da ‘Ski Aspirado Stock 2 tempos’, 

conquistado pelo paulista Kalil Auada. 

Nesta primeira etapa, 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 será de 7 a 10 de 

setembro, em Paraty, no litoral sul fluminense do Rio de Janeiro. 



 

 
 

A atração esportiva, que teve apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Turismo (Setur), e realização da Associação Brasileira de Jet Ski 

(BJSA), contou com uma estrutura de 420 metros lineares, que incluiu 

arquibancadas, área de alimentação, arena, estacionamento e outros espaços para 

atender o público do evento e competidores. 

Outros resultados e mais informações sobre o 33° Campeonato Brasileiro de Jet 

Ski – BJSA 2022 estão disponíveis em www.brasileirodejetski.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasileirodejetski.com.br/
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Calendário de Eventos tem mais de 70 atrações até dezembro 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba lançou, nesta quarta-feira (11), o Calendário de 

Eventos 2022 com a grade de programação a ser realizada no município no 

período de maio a dezembro deste ano. 

Com o slogan “Feliz Em Te Ver o Ano Todo!”, o material está separado por eventos 

mensais, somando mais de 70 atividades, entre atrações culturais, esportivas e 

gastronômicas, elaboradas com o objetivo de atrair novos visitantes, fomentar a 

economia e aquecer o comércio local. 

O conteúdo terá ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos e distribuição de 

folheto impresso em diversas feiras de turismo, além de ficar disponível ao público 

na Secretaria de Turismo para que as pessoas possam se programar e aproveitar 

os eventos na baixa e início da alta temporada. 

Mais informações em www.caragua.tur.br e www.caraguatatuba.sp.gov.br. Confira 

abaixo a agenda completa: 

MAIO 

29/04 a 05/06 – 31ª Festa do Divino Espírito Santo 

Local: Catedral Divino Espírito Santo (Indaiá) 

14/05 – Arena Freestyle 

http://www.caragua.tur.br/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/missas-cavalgada-e-afogado-marcam-encerramento-da-31a-festa-do-divino-espirito-santo-em-caraguatatuba-no-domingo/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/adrenalina-do-arena-freestyle-show-invade-caraguatatuba-no-sabado-saiba-como-garantir-seu-ingresso-solidario/


 

 
 

Local: Praça de Eventos do Porto Novo 

14/05 – A comédia “Irmã Selma” com Octávio Mendes 

Local: Teatro Mario Covas 

14 e 15/05 – 2ª Etapa Campeonato Paulista de Pesca e Lançamento 2022 

Local: Praia do Massaguaçu 

15/05 – Musical Infantojuvenil “Encanto – A Família Madrigal” 

Local: Teatro Mario Covas 

15/05 – 4° Etapa do Circuito Maratonas Aquáticas 2022 

Local: Praia da Cocanha 

16 a 22/05 – Semana de Museu 

Local: Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC) 

27/05 – Espetáculo de dança Corpo de Baile de Caraguatatuba “Teia” 

Local: Teatro Mario Covas 

27/05 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

29/05 – Cerimônia Barcos ao Mar 

Local: Praia do Camaroeiro 

31/05 a 26/06 – 169ª Festa de Santo Antônio 

Local: Santuário Santo Antônio e Praça Cândido Mota 

JUNHO 

05/06 – Missa Campal 

Local: Morro Santo Antônio 

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu 

Local: Ciase Sumaré 

24/06 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua 

Local: Largada Kiosk 36 (Praia do Aruan) 

26/06 – Circuito Mares (natação) 

Local: Praia da Cocanha 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/humorista-octavio-mendes-apresenta-stand-up-irma-selma-no-teatro-mario-covas/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-sedia-etapa-do-campeonato-paulista-de-pesca-e-lancamento-neste-fim-de-semana/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/musical-infantil-encanto-familia-madrigal-e-atracao-no-teatro-mario-covas-neste-domingo/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-domina-e-e-campea-por-equipes-da-4a-etapa-do-circuito-de-maratonas-aquaticas-na-cocanha/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/macc-promove-roda-de-conversa-durante-20a-semana-nacional-de-museus/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/corpo-de-baile-de-caraguatatuba-estreia-espetaculo-gratuito-teia-na-proxima-sexta-feira/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-retoma-projeto-viola-na-praca-nesta-sexta-feira/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/cerimonia-barcos-ao-mar-abre-contagem-regressiva-para-o-23o-festival-do-camarao/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/169a-festa-de-santo-antonio-encerra-programacao-neste-final-de-semana/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/quermesse-missa-campal-e-caminhada-penitencial-sao-atracoes-da-festa-de-santo-antonio-no-fim-de-semana/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/1o-caragua-open-de-jiu-jitsu-e-neste-final-de-semana-no-ciase-sumare/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-retoma-projeto-viola-na-praca-nesta-sexta-feira/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/2a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-600-vagas-em-6-de-junho/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/mais-de-12-mil-atletas-participam-das-provas-do-circuito-mares-na-cocanha-em-caraguatatuba/


 

 
 

30/06 a 03/07 – 5° Festival Jazz & Vinhos Festival 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

JULHO 

01 a 03/07 – Festa de São Pedro Pescador 

Local: Praça Irmã Lucila (Massaguaçu) 

01 a 03/07 – 1ª Etapa do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski  – BJSA 2022 

Local: Praia do Centro 

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ 

Local: Praia do Massaguaçu 

02/07 – Arena Cross 

Local: Serramar Shopping 

03/07 – IX Festival Gastronômico do Cambuci 

Local: Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Caraguatatuba 

07 a 10/07 – 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras 

Local: Entreposto de Pesca do Porto Novo 

15 a 24/07 – Festival do Camarão 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

17/07 – Corrida Circuito Eco Ambiental – Panco 

Local: Praça de Eventos (Porto Novo) 

18 e 23/07 – Olimpíada das APAES 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG) 

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre 

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste) 

29/07 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

AGOSTO 

01/08 a 04/09 – Caraguá A Gosto 

Local: Restaurantes da Cidade 

05 a 07/08 – 1° Festival de Vela de Caraguatatuba 

Local: Praia do Centro 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/com-diversas-atracoes-5o-jazz-vinhos-festival-comeca-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/festa-de-sao-pedro-pescador-comeca-nesta-sexta-feira-em-caraguatatuba/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/33o-campeonato-brasileiro-de-jet-ski-agita-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/competicao-reune-120-atletas-de-pesca-esportiva-em-caraguatatuba-neste-sabado-e-domingo/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/arena-cross-em-caraguatatuba-movimenta-cerca-de-r-3-milhoes-na-economia-local/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/caraguatatuba-celebra-9a-edicao-do-festival-do-cambuci-neste-domingo/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/07/festival-da-tainha-pescados-caicaras-e-realizado-de-7-a-10-de-julho-em-caraguatatuba-veja-programacao/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/07/caraguatatuba-celebra-23a-edicao-do-festival-do-camarao-em-julho/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/caraguatatuba-recebe-4a-edicao-da-corrida-de-rua-circuito-eco-ambiental/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/06/caraguatatuba-recebe-olimpiadas-especiais-das-apaes-edicao-estadual-entre-18-e-23-de-julho/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-retoma-projeto-viola-na-praca-nesta-sexta-feira/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/prefeitura-confirma-mais-de-50-estabelecimentos-para-o-17o-caragua-a-gosto/


 

 
 

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

19/08 – Folclore em Festa 

Local: Praça do Caiçara (atrás do MACC) 

20/08 – Stand up comedy com Marco Luque 

Local: Teatro Mario Covas 

20 e 21/08 – Exposição de Carros Antigos 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona) 

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei) 

Local: Praça Ton Ferreira (Centro) 

26/08 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

27/08 – Stand up comedy com Dihh Lopes “4 Amigos” 

Local: Teatro Mario Covas 

28/08 – Caraguá Extreme Fest Rock 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

28/08 – Copa Giga+ de Jiu-jitsu 

Local: Morro do Camaroeiro 

SETEMBRO 

08 a 11/09 – Festival de Food Truck 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

17/09 – MMA 

Local: Cide Casa Branca 

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba 

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua 

30/09 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

OUTUBRO 

08 e 09/10 – 43ª Exposição de Orquídeas 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-retoma-projeto-viola-na-praca-nesta-sexta-feira/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-retoma-projeto-viola-na-praca-nesta-sexta-feira/


 

 
 

Local: Secretaria de Turismo (Avenida da Praia) 

13 a 16/10 – Caraguá Beer Festival 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba 

27 a 30/10 – Empreenda Caraguatatuba 2022 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

28/10 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

NOVEMBRO 

04 a 06/11 – Aviva Caraguá 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

05/11 – Concerto Orquestra Jovem de Caraguatatuba 

11 a 15/11 – 14º Festival Estudantil de Teatro de Caraguatatuba (FET) 

Local: Teatro Mario Covas 

11 e 12/11 – Mostra de Violões 

Local: Auditório Fundacc 

19/11 – Festival da Canção 

Local: Praça do Caiçara (Centro) 

11 a 13/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba 

25/11 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

25 a 27/11 – Festival do Mexilhão 

Local: Praia da Cocanha 

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX 

Local: Pista da Praia do Indaiá 

DEZEMBRO 

10/12 – Abertura do Natal 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-retoma-projeto-viola-na-praca-nesta-sexta-feira/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-retoma-projeto-viola-na-praca-nesta-sexta-feira/


 

 
 

10/12 – Festa de Iemanjá 

Local: Praia do Centro 

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi) 

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua 

19/12 – Dia do Esportista (premiação) 

Local: Teatro Mario Covas 

30/12 – Viola na Praça 

Local: Praça Cândido Mota (Centro) 

31/12 – Abertura do Caraguá Summer Festival 

Local: Praça da Cultura (Centro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/caraguatatuba-retoma-projeto-viola-na-praca-nesta-sexta-feira/
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Fernando Haddad estará em Caraguatatuba 

 

Fernando Haddad, pré-candidato a governador do Estado de São Paulo pelo Partido 

dos Trabalhadores (PT), estará em Caraguatatuba na próxima quinta-feira, 07 de 

julho, às 19 horas, em diálogo com lideranças dos municípios de todo o Litoral 

Norte (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebatião e Ubatuba). 

Convidamos toda militância, sociedade civil organizada e população em geral 

interessada em debater e ajudar a construir o plano de governo que vai colocar São 

Paulo no caminho do desenvolvimento sustentável com redução das desigualdades 

e participação. 

Confirme sua presença desde já pelo formulário disponível no link 

https://bit.ly/3bTf5lt 

Local: Av Rio Branco, 882 – bairro Indaiá (em frente ao Poupatempo) 

Data e horário: 07 de julho, às 19 horas 
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Fundo Social de Caraguatatuba abre, nesta quarta-feira, inscrições 

para curso de Rotinas Administrativas 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza nesta quarta e quinta-feira (6 e 7), 

inscrições para o curso de Rotinas Administrativas, em parceria com o Senai. Serão 

ofertadas 20 vagas para pessoas acima de 18 anos de idade. 

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, das 9h 

às 16h. Os interessados devem ter o Nível Fundamental completo e apresentar RG, 

Título de Eleitor e comprovante de residência. 

O curso ensinará sobre rotinas administrativas relacionadas ao fluxo de 

documentos internos e externos, de acordo com a natureza da empresa, legislação, 



 

 
 

procedimentos internos, normas ambientais, de qualidade e de segurança e saúde 

no trabalho. 

As aulas iniciam no dia 13 de julho (quinta-feira), das 8h às 17h, com carga horária 

de 60 horas e serão realizadas no Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor 

(Cate), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura 

Sul). O curso encerra no dia 22 de julho (sexta-feira). 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander). Mais informações no telefone (12) 3897-5656. 
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Caraguatatuba conquista duas medalhas de bronze no Ranking 

Paulista de Tênis de Mesa 

 

Caraguatatuba participou no final de semana da 2ª etapa do Ranking Paulista de 

Tênis de Mesa, em Guarulhos. Ao todo, cinco atletas da Prefeitura de 

Caraguatatuba estiveram presentes na competição. Os competidores retornaram 

com duas medalhas de bronze. 

As medalhas foram conquistadas por Marcelo Santos, na categoria Classe 8, e Jair 

Bueno, no Veterano 70. 

“Caraguatatuba vem conquistado seu espaço nas competições regionais do Tênis 

de Mesa. Durante os finais de semanas, os atletas retornam sempre com algum 

título e medalha, mostrando a seriedade da gestão do prefeito Aguilar Junior e da 



 

 
 

Secretaria de Esportes”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação 

de Caraguatatuba. 

Tênis de Mesa 

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

através do Projeto Nova Onda, oferece, gratuitamente, a prática de Tênis de Mesa 

no município. A modalidade é ofertada na Colônia de Férias João Cléofas, Ciase 

Sumaré e Ciase Travessão. Podem participar munícipes a partir dos 6 anos. 

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

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. Após preencher os campos 

solicitados e anexar os documentos, um e-mail de confirmação será enviado. Para 

atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José Herculano, 50. 

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

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

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

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

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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Ingressos para LFA 136 em Caraguatatuba podem ser trocados por 

pacotes de fraldas 

 

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

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

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

lutadores dos dois estados se enfrentando. 

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

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

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

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

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



 

 
 

Troca de ingressos 

A troca de ingressos vai até o dia 13 de julho ou até quando durarem os estoques. 

Ela pode ser feita no Fundo Social de Solidariedade. A edição de um dos maiores 

eventos de luta do mundo espera receber cerca de 3 mil pessoas. 

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

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

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

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

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

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

As lutas serão transmitidas no Canal Combate, a partir das 22h, para mais de 200 

países. 

Confira o card completo das competições 

Peso-pena: Italo Gomes x Wellington Prado 

Peso-mosca: Davi Costa x Eduardo Henrique da Silva 

Peso-palha feminino: Alexia Thainara x Janaína Silva 

Peso-pena: Jonas Bilharinho x Pedro Lopes 

Peso-galo: Wallace Lopes x Rafael Costa 

Card preliminar 

Peso-mosca: Junior Assis x Hermison Oliveira 

Peso-leve: Jairo Pacheco x Lucas Barros 

Peso-leve: Gabriel Souza x Patrick Bittencourt 

Peso-mosca feminino: Dayane Cristine x Maria Eduarda Santana 

Serviço: 

Troca de ingressos 

Local: Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba 

Dias: Até 13 de julho (ou até durarem os ingressos) 

Horário: 8h30 até as 16h30 

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro 
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Caraguatatuba realiza manutenção das pedras portuguesas da Praça 

Cândido Mota 

 

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

(Sesep), realizou nesta segunda-feira (4), a manutenção das pedras portuguesas 

da Praça Cândido Mota, localizada no Centro. 

O serviço foi necessário após o fim da Festa de Santo Antônio, padroeiro do 

município, que durante as festividades contou com algumas barracas e espaço 

para alimentação dos visitantes. Com a desmontagem do espaço, houve a 

necessidade do reparo. 

Para a realização da manutenção, a Prefeitura contou com sete funcionários, sendo 

um encarregado, um motorista e cinco ajudantes. 
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Fase eliminatória da 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol 

inicia neste final de semana 

 

A 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol está chegando às suas fases 

finais. Com a conclusão da fase de grupos no final de semana, oito equipes 

continuam vivas na competição, em busca do acesso para a 2ª Divisão. A 

competição é promovida pela Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria 

de Esportes e Recreação. 

No domingo (3), os três últimos jogos da fase de grupos foram disputados. Ainda 

sonhando com uma vaga do Grupo C, o EC 20 de Abril goleou a equipe Pedrinho FC 

por 8×0. Na sequência, EC União Colonial e Ipiranga empataram por 2×2 pelo 

Grupo A e Aliados e EC Travessão também empataram, desta vez, por 3×3. 



 

 
 

Os resultados dos jogos colocaram Lion FC, Ipiranga, Bola de Neve, Saramandaia 

E.C, Aliados EC Travessão, Trem Bala e Real Caraguá nas quartas de final da 

competição. 

O mata-mata da competição inicia já neste final de semana. No Campo do Galo do 

Ouro, no Tinga, Lion FC enfrenta o Real Caraguá; na sequência, Bola de Neve e EC 

Travessão entram em campo. No Poiares, os jogos serão entre Ipiranga FC e Trem 

Bala FC e Saramandaia EC x Aliados. A fase eliminatória é de jogo único. As equipes 

que chegarem até as semifinais garantem acesso para a 2ª divisão do Campeonato 

de Futebol Amador de Caraguatatuba. 

Campeonato de Futebol Master 50 anos 

Já na competição exclusiva para jogadores com mais de 50 anos, dois jogos do 

Grupo C ainda serão disputados para a finalização da fase de grupos. 

No sábado (2), pelo Grupo B, no Campo Estrela do Morro, o Unidos Caraguá 

derrotou o Fluminense por 3×1, mesmo placar da vitória do SE Porto Grande sobre 

o CA Novo Perequê. 

No Campo do Poiares, pelo Grupo C, RFC e AA Flamengo empataram em 1×1. No 

segundo jogo, o CA Fortaleza goleou por 4×0 a equipe Real Máster. 

O Campeonato de Futebol Master 50 anos conta com três grupos. No Grupo A, EC 

Estrela do Morro, Juventos EC e Casa Branca (melhor 3º lugar), estão classificados 

para a próxima fase, assim como Unidos Caraguá e SE Porto Grande pelo Grupo B. 

No Grupo C, mesmo com dois jogos ainda para serem disputados, CA Fortaleza, 

RFC e CA Guarani estão classificados para as quartas de final. Resta apenas saber 

a classificação final das três equipes. No Grupo C, por ter 5 equipes, os três 

melhores colocados avançam para a fase seguinte. 

Agora, nesta quarta-feira (6), CA Guarani e RFC se enfrentam, às 20h, no Campo do 

Fortaleza, no Travessão. Pelo mesmo horário, no Campo Estrela do Morro, no Morro 

do Algodão, o confronto será entre AA Flamengo e Real Master. 
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Ocorrências atendidas pela Defesa Civil de Caraguatatuba caem 

68,8% em junho 

 

O total de ocorrências atendidas pela Defesa Civil de Caraguatatuba apresentou 

em queda de 69,8% em junho quando comparado com maio. Foram 42 registros 

contra 139 no período anterior. 

Isso ocorreu porque em maio passado houve um atendimento muito maior a 

quedas de árvores em vias públicas, residências e comércios devido a um vendaval 

com as rajadas de ventos foram superiores a 80 quilômetros por hora. 

Agora em junho, a maior incidência voltou a ser de atendimento para remoção de 

abelhas (13), marimbondos (8) e vespas (1), mais da metade do total das outras 

ocorrências. 



 

 
 

As equipes da Defesa Civil também atenderam 13 demandas que chegaram por 

meio do Canal de Atendimento 156 e outras seis referentes e vistorias a árvores 

em perigo de queda iminente. 
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Campeonato Brasileiro de Jet Ski bate recorde de pilotos participantes 

e atrai mais de 2 mil pessoas em Caraguatatuba 

 

A etapa de abertura do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022, 

realizado em Caraguatatuba durante o último fim de semana, contou com 93 

pilotos participantes, um número recorde na competição. O evento foi 

acompanhado por mais de 2 mil pessoas. 

Os competidores disputaram as provas de sexta a domingo (1º a 3) acompanhados 

de sol forte e céu azul. O paulistano Valdir Brito Júnior foi o vencedor da categoria 

‘Runabout Pro Turbo GP’, considerada a Fórmula 1 da modalidade. O segundo 

colocado foi Ismael Geitens, de Canoas (RS), seguido do paulistano Umberto Brito. 



 

 
 

O retorno das mulheres também foi destaque com a gaúcha Simone Zanotti, de 

Guaíba, que venceu nas categorias ‘Ski Aspirado GP 2 tempos’ e ‘Ski Vintage GP’. 

Ela também garantiu a segunda posição da ‘Ski Aspirado Stock 4 tempos’, que teve 

como vencedor Thiago Klein, de Esteio (RS), e da ‘Ski Aspirado Stock 2 tempos’, 

conquistado pelo paulista Kalil Auada. 

Nesta primeira etapa, 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 será de 7 a 10 de 

setembro, em Paraty, no litoral sul fluminense do Rio de Janeiro. 

A atração esportiva, que teve apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Turismo (Setur), e realização da Associação Brasileira de Jet Ski 

(BJSA), contou com uma estrutura de 420 metros lineares, que incluiu 

arquibancadas, área de alimentação, arena, estacionamento e outros espaços para 

atender o público do evento e competidores. 

Outros resultados e mais informações sobre o 33° Campeonato Brasileiro de Jet 

Ski – BJSA 2022 estão disponíveis em www.brasileirodejetski.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasileirodejetski.com.br/
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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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Convênio com a Univesp é renovado e garante 120 vagas em ensino 

superior gratuito em Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba renovou no final de junho o convênio com a 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). O acordo de cooperação foi 

assinado pelo prefeito Aguilar Junior no dia 28 de junho e publicado no Diário 

Oficial do município nesta terça-feira (05). 

Instalado na EMEF Prof. Antonio de Freitas Avelar, no Estrela D’Alva, o Polo 

Caraguatatuba da UNIVESP disponibiliza 120 vagas de ensino superior em três 

eixos de formação: 

 Licenciatura – Pedagogia, ou Letras, ou Matemática (40 vagas); 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/07/Edital_828.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/07/Edital_828.pdf


 

 
 

 Computação – Ciência de Dados, ou Tecnologia da Informação, ou 

Engenharia da Computação (40 vagas); 

 Negócios e Produção (Novidade em 2022) – Engenharia da Produção, ou 

Administração, ou Tecnologia em Processos Gerenciais (40 vagas). 

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem 

atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material 

didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores e facilitadores. 

O vestibular de 2022 foi realizado no primeiro semestre, com início das aulas 

previsto para o mês de agosto. 

O prefeito Aguilar Junior comentou sobre a importância do polo da instituição em 

Caraguatatuba. “A Univesp em Caraguatatuba é uma excelente oportunidade para 

os estudantes da nossa cidade cursarem uma universidade gratuita, com ótimos 

professores, das melhores instituições públicas de São Paulo”, concluiu. 
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Mais 31 servidores da Administração passam por orientações do 

Departamento Ético Disciplinar 

 

O Departamento Ético Disciplinar da Secretaria de Administração (Secad) da 

Prefeitura de Caraguatatuba realizou mais uma orientação sobre ética, disciplina e 

condutas vedadas no serviço público para mais 31 colegas de trabalho de outras 

áreas da secretaria. A palestra ocorreu na última sexta-feira (1º/7), na Videoteca 

Lúcio Braun, no Polo Cultural Profª Adaly Coelho Passos. Outro grupo de 27 

funcionários da secretaria participou da orientação no dia 24 de junho, no mesmo 

espaço. 

A mestre em Linguística, Érika Miskolci, do Departamento Ético Disciplinar, explicou 

os seguintes tópicos: acolhimento das denúncias; abertura de procedimento 

investigativo; processo sindicante e/ou disciplinar; deveres, proibições e 



 

 
 

responsabilidades, com base no  Estatuto do Servidor (LC nº 25, de 25 de outubro 

de 2007); além de trabalhar o autoconhecimento dos colaboradores. 

Para a servidora Samantha Alves Siqueira de Sá, a orientação foi de grande valia. 

“Além disso, nos mostrou formas de evitar possíveis processos disciplinares 

melhorando nossas relações interpessoais”, comentou. 

A servidora da Área de Compras, Camila Maria Noronha, também aprovou a 

abordagem do tema. “Tenho certeza que vai agregar muito no ambiente de 

trabalho”, reconheceu. 

Além das orientações in loco de caráter educacional e preventivo nas secretarias 

municipais, o Departamento Ético Disciplinar participa das Integrações de Novos 

Servidores para os funcionários recém-admitidos. O prédio fica na Rua Vital Brasil, 

44, no Centro (antiga sede da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP).  Mais 

informações pelo telefone (12) 3881 -3940, de segunda a sexta-feira, das 9h às 

16h30. 
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IBGE pesquisa características do espaço público em Caraguatatuba 

 

Agentes censitários supervisores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) fazem a coleta da Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios até a 

próxima terça-feira (12), nas regiões Sul, Central e Norte de Caraguatatuba. Trata-

se do marco inicial da operação do Censo Demográfico 2022. Nessa etapa, os 

dados são colhidos apenas por meio de observação.  As entrevistas do Censo 2022 

começam no dia 1º de agosto. 

No município de Caraguatatuba funcionam dois Postos de Coleta do IBGE, onde já 

atuam os agentes censitários municipais e supervisores. A Prefeitura de 

Caraguatatuba cedeu os espaços para o gerenciamento da operação censitária no 

município até dezembro. 



 

 
 

A partir da Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios são obtidas informações 

da infraestrutura urbana considerada relevante para a administração pública. Além 

disso, os dados acumulados permitem atualizar mapas e identificar vias, o que 

contribuirá posteriormente para o trabalho dos recenseadores. 

Os supervisores censitários percorrem todas as ruas de cada setor censitário que 

está sob sua responsabilidade. Eles deverão preencher questionários, incluindo 

dados relacionados aos 10 quesitos investigados: capacidade da via, 

pavimentação, bueiro e boca de lobo, iluminação pública, ponto de ônibus ou van, 

sinalização para bicicletas, existência de calçada, obstáculo na calçada, rampa 

para cadeirante e arborização. 

Há um motivo pelo qual esse trabalho é realizado pelos supervisores censitários. 

Posteriormente, eles vão supervisionar as tarefas dos recenseadores que vão 

entrevistar os moradores nos setores censitários pesquisados. 

Atualmente, a estimativa do IBGE é que Caraguatatuba possua 125.194 

habitantes. O Censo 2010 registrou 100.840 pessoas residentes no município 

Censo Demográfico 2022 

O Censo Demográfico 2022 em Caraguatatuba contará com 123 recenseadores, 

dois de agentes censitário municipal (ACM) e 10 agentes censitários supervisores 

(ACS) para as regiões Sul, Central e Norte de Caraguatatuba. A coleta de dados nos 

domicílios brasileiros inicia no dia 1º de agosto. Os resultados desta edição serão 

divulgados apenas no ano que vem. 

O IBGE destinou mais 18 vagas para as regiões Sul (7), Central e Norte (11) do 

município durante o processo seletivo simplificado complementar para contratação 

temporária de junho. 

Ao todo, o IBGE vai contratar temporariamente 183.021 recenseadores, 5.450 

agentes censitários municipais (ACM) e 18.420 agentes censitários supervisores 

(ACS), observando no número de vagas reservado para pessoas com deficiência 

(PCD) e pessoas pretas e pardas (PPP), em todo o país. 
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Prefeito sanciona lei da assistência jurídica para pessoas de baixa 

renda de Caraguatatuba 

 

A lei complementar que disciplina o serviço de assistência jurídica “Dr. Henrique 

Manuel Alves” para atender as pessoas de baixa renda de Caraguatatuba foi 

sancionada pelo prefeito Aguilar Junior. A publicação da LC 86/2022 saiu na 

Edição 828 do Diário Oficial Eletrônico do Município da última terça-feira (5/7). 

A lei caracteriza como pessoa de baixa renda quem tem rendimento familiar de até 

três salários mínimos (R$ 3.636); não seja proprietária, titular de aquisição, 

herdeira, legatária ou usufrutuária de bens móveis, imóveis ou direitos com valores 

que ultrapassem 5 mil Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesp), montante 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/07/Edital_828.pdf


 

 
 

equivale a R$ 150.850; e não possua recursos financeiros em aplicações ou 

investimentos em valor acima de R$ 14.544 (12 salários mínimos). 

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

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

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

celebrarão um convênio para o oferecimento da assistência jurídica gratuita ao 

público-alvo. 

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

da situação econômico-financeira e apresentará documentação comprobatória 

para análise do Departamento de Assistência Jurídica Municipal. 

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

sindicâncias ou processos administrativos em trâmite no Departamento Ético-

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

poderão solicitar à assistência gratuita. 

A emenda aditiva do presidente da Câmara Municipal, Renato Leite Carrijo de 

Aguilar, batizou o serviço com o nome do ex-tesoureiro da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Caraguatatuba, o advogado Henrique Manoel Alves, falecido em maio 

deste ano. 

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

de junho para discutir a proposta, com transmissão pelo site 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camaracaragua.sp.gov.br/
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Prefeitura de Caraguatatuba instala aduelas no Canal Extravasor no 

Pontal Santamarina 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, começou, 

nesta semana, a fazer a troca das tubulações das travessias do Canal Extravasor, 

no bairro Pontal Santamarina, por aduelas subterrâneas. 

A ordem de serviço foi dada na segunda-feira (4) e a obra pega parte das Avenidas 

Eder Silva Rodrigues Alves e Francisco Garrido, além da Rua Professor João Batista 

Gardelin. O intuito da obra é auxiliar na passagem das águas pelo sistema de 

drenagem. 

De acordo com a pasta responsável pela instalação das estruturas, serão 

colocados aproximadamente 150 metros de aduelas de concreto ao longo de todo 



 

 
 

o canal. 

O empreendimento dará maior vazão às águas que desembocam no Rio Lagoa e 

são oriundas dos bairros Pontal Santamarina, Balneário dos Golfinhos, Jardim 

Britânia e parte da Praia das Palmeiras. 

A obra será importante para o município, pois irá contribuir para a diminuição de 

enchentes na região. 
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Fundo Social de Caraguatatuba abre 36 vagas em cursos de costura e 

inscrições iniciam dia 11 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba abre 36 vagas em cursos de costura nas áreas 

de Iniciação à Costura, Confecção de Boneca de Pano e Customização. As 

inscrições serão realizadas nos dias 11 e 12 de julho, das 9h às 16h. 

Cada área possui 12 vagas, divididas por seis alunos nos períodos da manhã das 

8h30 às 11h30, e da tarde, das 13h30 às 16h30. 

O curso de Iniciação à Costura será realizado duas vezes por semana, direcionado 

para pessoas que nunca tiveram contato na área e queiram adquirir um novo ramo 

de atuação. 



 

 
 

Já os cursos de Confecção de Boneca de Pano e Customização serão realizados 

uma vez na semana e o participante necessita ter noções práticas de costura. 

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social e os 

interessados devem apresentar RG, Título de Eleitor e comprovante de residência. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander). Mais informações no telefone (12) 3897-5656. 
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Prefeitura de Caraguatatuba retira cerca de área pública invadida no 

bairro Jardim Casa Branca 

 

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

assegurou a retomada de mais uma área pública invadida na cidade. Desta vez, 

removeram uma cerca colocada irregularmente em torno de um terreno da Rua 

Dois, no bairro Jardim Casa Branca, região norte do município. 

Na ocasião, os agentes do departamento de Fiscalização de Posturas, com a 

colaboração de funcionários e equipamentos da Secretaria de Serviços Públicos 

(Sesep), fizeram a remoção do cercado e instalaram uma placa de sinalização de 

área pública no local. 



 

 
 

O trabalho, que contou com apoio da Atividade Delegada da Polícia Militar 

Ambiental, foi motivado por denúncia feita pela Central de Relacionamento 156, na 

qual o cidadão pode denunciar diversos tipos de irregularidades, inclusive de forma 

anônima, por telefone, site ou aplicativo. 

Os responsáveis pela invasão ainda não foram localizados pela municipalidade. O 

ato de invadir e ocupar uma área em Caraguatatuba, sem a devida autorização, é 

ilegal. No município, a infração é passível de uma multa de 718 VRMs (Valor de 

Referência do Município), o equivalente a R$ 2.979,70. 
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Grupo Ubuntu de Caraguatatuba expõe mostra ‘Percurso’, em São 

José dos Campos 

 

Após temporada de sucesso em Caraguatatuba, a exposição ‘Percurso’, do Grupo 

Ubuntu Caraguá Ceramistas, integrado por Carlo Cury, Claudia Canova, Lu 

Chiata, Zandoná e a artista convidada Erica Sanches, entra em exibição na Origem 

Cultural, cafeteria e espaço de arte em São José dos Campos. 

A abertura da mostra será realizada nesta quinta-feira (7), às 19h, com direito a 

roda de conversa com os artistas, e dá início à semana de Diálogos e Reflexões 

‘Arqueologia do Vale do Paraíba’, que ocorrerá de 11 a 15 de julho, no mesmo 

horário, com entrada gratuita. 



 

 
 

A exposição ‘Percurso’ é fruto da pesquisa desenvolvida para o ‘Projeto Origens’, 

criado em 2011, onde os artistas, a partir de um processo de observação e estudos 

de formas e grafismos, recuperam a cerâmica Tupiguarani. 

Para tanto, os ceramistas efetuaram estudos a partir de fragmentos arqueológicos 

provenientes de alguns sítios pesquisados no Vale do Paraíba, bem como, 

pesquisas junto ao acervo do MAV (Museu de Antropologia do Vale do Paraíba), em 

Jacareí (SP), com destaque para as peças recuperadas do Sítio Caninhas, 

localizado no município de Canas (SP). 

Assim, em seu ‘Percurso’, os artistas recriam esses objetos numa perspectiva 

que valoriza a cultura indígena em suas diversas dimensões, incluindo fatores 

emocionais coletivos e elementos racionais históricos e culturais, além do potencial 

criativo de cada um. A exposição, portanto, leva a repensar formas, texturas, 

acabamentos e queimas, estabelecendo pontes entre o passado, o presente e o 

futuro de uma tradição cultural, neste caso, da Tradição Tupiguarani. 

A exposição é uma realização do Grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas em parceria 

com a Origem Arqueologia Patrimônio Cultural e Natural, com o apoio da Fundacc – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Confira a programação: 

Exposição ‘Percurso’ – Grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas 

Abertura 7/ 7 (quinta-feira) – às 19h 

Visitação: Segunda a sábado – 8h30 às 21h 

Diálogos e Reflexões – Programação: 

Dia 11/7 (segunda-feira) – às 19h – Ocupação Indígena no Vale do Paraíba – com 

o doutor em Arqueologia da Paisagem Wagner G. Bornal 

Dia 12/7 (terça-feira) – às 19h – O Sítio Arqueológico Mariana 1 – com os 

arqueólogos Taiguara Francisco e Bruna Laura 

Dia 13/7 (quarta-feira) – às 19h – Arqueologia e Povos Indígenas – com o 

mestrando em Arqueologia dos Povos Indígenas Luis Vinicius Alvarenga 

Dia 14/7 (quinta-feira) – às 19h – Arqueologia em Comunidades Tradicionais – 

com o doutor em Planejamento Urbano Clayton Galdino 

Dia 15/7 (sexta-feira) – às 19h – Grafismos Indígenas: Diversidade e 

possibilidades em Sala de Aula – com a educadora em Patrimônio Cultural Aline 

Mazza 

Local: Rua Jorge Barbosa Moreira, 58, Vila Ema – São José dos Campos (Auditório 

do espaço Origem Cultural) 

Redes sociais  



 

 
 

Grupo Ubuntu: facebook.com/artistasceramistas | 

instagram.com/carlocury_ceramica/ | instagram.com/claudiacanova.ceramica/ 

Origem Cultural: facebook.com/OrigemCultural |instagram.com/origemcultural/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/artistasceramistas
http://www.instagram.com/carlocury_ceramica/
https://www.instagram.com/claudiacanova.ceramica/
http://www.facebook.com/OrigemCultural
https://www.instagram.com/origemcultural/
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Prova de pesca homenageia Vilma Domiciano e encerra com doação 

de pescados em Caraguatatuba 

 

A 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’, realizada em Caraguatatuba, 

durante o último sábado (2) e domingo (3), além de homenagear a atleta 

caraguatatubense de pesca esportiva, Vilma de Souza Domiciano, assegurou a 

doação de 177 quilos de alimentos para entidades sociais do município. 

Divididos em 60 duplas, os 120 competidores das categorias masculina e feminina 

fisgaram 729 peixes na competição, que totalizaram 57 kg ao final das disputas 

ocorridas na Praia do Massaguaçu, onde foi possível encontrar os mais variados 

tipos de peixe. 



 

 
 

Os pescados foram entregues para a Casa de Acolhida Cantinho Marinalda Passos 

Paes e a Comunidade Terapêutica Luz do Caminho. As duas instituições também 

receberam aproximadamente 127 quilos de alimentos não perecíveis, doados 

pelos participantes do torneio. 

Os campeões da 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’ foram: Carlos 

Tanabe e Eduardo Shigetomi, e Solange Carvalho e Laís dos Santos. Ambas as 

duplas receberam troféus e prêmios em dinheiro no valor de R$ 2 mil. 

A organização também premiou com troféus os demais competidores que subiram 

ao pódio, o que capturou o maior peixe e o que fisgou a maior quantidade de 

peças. Além disso, foram sorteados R$ 12 mil entre os demais concorrentes. 

O evento esportivo, realizado pele Federação Paulista de Pesca e Lançamento 

(FPPL), teve apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Turismo), e da 

empresa Pescados Hasegawa. 

Confira o resultado final da prova 

Categoria Masculina  

1º lugar – Carlos Tanabe e Eduardo Shigetomi 

2º lugar – Jacinto Iwato e José S. da Cruz 

3º lugar – Ricardo Rodrigues da Cruz e Rafael Elias Natah Gagliotti 

4º lugar – Sergio Kobayashi e Paulo Shiosi 

5º lugar – Bernardo e Faccin 

Categoria Feminina 

1º lugar – Solange Carvalho e Laís dos Santos 

2º lugar – Mariza Hasegawa e Marta Xavier 

3º lugar – Eliana Augusto e Rosangela 

4º lugar – Márcia dos Santos e Mirian Lannicelli 

5º lugar – Eucida Maia e Belenita 

Homenageada 

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

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

esportiva do Brasil e do mundo. 

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

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

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



 

 
 

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

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

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

Caraguatatuba. 

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

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

(Portugal); e 2007 (Brasil). 
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PAT de Caraguatatuba tem 172 vagas de emprego e oito são para 

pessoas com deficiência 

 

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

quarta-feira (6) o quadro de vagas para 172 oportunidades de emprego. Os cargos 

com mais vagas são 10 para motoboy, 10 para corretor de imóveis e outros 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. 

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

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

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

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

Instalação (Marmoraria), Ajudante de Obras Temporário, Ajudante de Serralheiro 

(SERVIÇO PESADO), Analista de Marketing, Armador, Atendente (buffet self service), 

Atendente de Balcão, 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, Cozinheira (o), 

Cuidadora de Idosos, Educador Social Temporário, Eletricista de Autos, Eletricista 

de Manutenção, Empregada Doméstica, Encanador, Encarregado de Obra, 

Executivo de Contas (Gerente de Contas), Funileiro, Instalador de Alarmes, 

Instalador de Alarmes Residenciais, Instrutor de Inglês, Marceneiro, Mecânico 

Automotivo, Mecânico, Mecânico de Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas 

Pesadas (Diesel), Mecânico de Refrigeração, Montador de Veículos, Motoboy, 

Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista de 

Ônibus, Motorista de Van, Operador de Cobrança (Estágio), Operador de 

Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja, Operador de Loja Pleno (Fiscal de 

Prevenção e Perdas), Operador de Munk, Operador de Produção (Serviço Pesado), 

Operador de Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de 

Automóveis, Polidor de Veículos, Preparador de Estruturas Metálicas, Promotor de 

Vendas (PcD), Recepcionista Noturno, Representante Comercial (ramo alimentício), 

Representante de Vendas, Serralheiro, Sinaleiro Rigger, Sushiman, Técnico de 

Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico em Elétrica (Subestação), Técnico em 

Instrumentação, Tratorista, Vendedor (Vidraçaria), Vendedor, Vendedor de Roupas, 

Vendedor em Ótica, Vendedor Externo, Vendedor Externo de Pacotes de Internet e 

Vendedora de Materiais de Construção. 
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Líder nas pesquisas para governador, Haddad (PT) visita o Litoral 

Norte 

 

O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando 

Haddad, estará nesta quinta feira, dia 7, visitando o Litoral Norte.  A informação é 

do Blog do Salim Burihan. O pré-candidato terá reuniões e encontros em 

Caraguatatuba e São Sebastião. Haddad, que lidera as pesquisas de intensões de 

voto  no estado, é o primeiro pré-candidato a visitar oficialmente a região. 



 

 
 

O candidato do PT tem 28% contra 16% de Márcio França(PSB), 12% de Tarcísio de 

Freitas(Republicanos), 10% de Rodrigo Garcia(PSDB), Felicio Ramuth(PSD) e 

Gabriel Colombo(PCB) têm 2%; Vinicius Poit (Novo), Abraham Weintraub(PMB), 

Altino Junior(PSTU) e Elvis Cezar(PDT) têm 1%. * Dados da última pesquisa 

Datafolha divulgada no último dia 30. 

Haddad começará a visita por Caraguatatuba, com entrevista a Rádio Antena 8 FM, 

das 9 às 9h45; em seguida, às 10 horas, visitará o bispo Dom José Carlos 

Chacorowisk ; às 10h40 horas, será recebido pelo presidente da Câmara Municipal, 

vereador Tato Aguilar;  e, às 11h20 concederá entrevista à Caraguá TV. 

Em São Sebastião,  a agenda de Haddad prevê às 14 horas, visita ao Sindicato dos 

Portuários; às 14:40 – visita ao Porto; às 16:10 , visita a terminal da travessia de 

balsa; às 16:40, encontro com representantes da sociedade civil no Circo 

Navegador, na Vila Amélia. Haddad, segundo o roteiro, retorna até Caraguatatuba, 

à 19 horas, para participar da Plenária com Militância e pré-candidatos do PT, na 

sede do partido que fica na  Av. Rio Branco, 882 – Indaiá. 
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PAT de Caraguatatuba tem 172 vagas de emprego e oito são para 

pessoas com deficiência 

 

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

quarta-feira (6) o quadro de vagas para 172 oportunidades de emprego. Os cargos 

com mais vagas são 10 para motoboy, 10 para corretor de imóveis e outros 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. 

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

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

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

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

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

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

Instalação (Marmoraria), Ajudante de Obras Temporário, Ajudante de Serralheiro 

(SERVIÇO PESADO), Analista de Marketing, Armador, Atendente (buffet self service), 

Atendente de Balcão, 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, Cozinheira (o), 

Cuidadora de Idosos, Educador Social Temporário, Eletricista de Autos, Eletricista 

de Manutenção, Empregada Doméstica, Encanador, Encarregado de Obra, 

Executivo de Contas (Gerente de Contas), Funileiro, Instalador de Alarmes, 

Instalador de Alarmes Residenciais, Instrutor de Inglês, Marceneiro, Mecânico 

Automotivo, Mecânico, Mecânico de Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Pesadas (Diesel), Mecânico de Refrigeração, Montador de Veículos, Motoboy, 

Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista de 

Ônibus, Motorista de Van, Operador de Cobrança (Estágio), Operador de 

Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja, Operador de Loja Pleno (Fiscal de 

Prevenção e Perdas), Operador de Munk, Operador de Produção (Serviço Pesado), 

Operador de Retroescavadeira, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de 

Automóveis, Polidor de Veículos, Preparador de Estruturas Metálicas, Promotor de 

Vendas (PcD), Recepcionista Noturno, Representante Comercial (ramo alimentício), 

Representante de Vendas, Serralheiro, Sinaleiro Rigger, Sushiman, Técnico de 

Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico em Elétrica (Subestação), Técnico em 

Instrumentação, Tratorista, Vendedor (Vidraçaria), Vendedor, Vendedor de Roupas, 

Vendedor em Ótica, Vendedor Externo, Vendedor Externo de Pacotes de Internet e 

Vendedora de Materiais de Construção. 
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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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Ocorrências atendidas pela Defesa Civil de Caraguatatuba caem 

68,8% em junho 

 

O total de ocorrências atendidas pela Defesa Civil de Caraguatatuba apresentou 

em queda de 69,8% em junho quando comparado com maio. Foram 42 registros 

contra 139 no período anterior. 

Isso ocorreu porque em maio passado houve um atendimento muito maior a 

quedas de árvores em vias públicas, residências e comércios devido a um vendaval 

com as rajadas de ventos foram superiores a 80 quilômetros por hora. 

Agora em junho, a maior incidência voltou a ser de atendimento para remoção de 

abelhas (13), marimbondos (8) e vespas (1), mais da metade do total das outras 

ocorrências. 

As equipes da Defesa Civil também atenderam 13 demandas que chegaram por 

meio do Canal de Atendimento 156 e outras seis referentes e vistorias a árvores 

em perigo de queda iminente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 05/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Fundo Social de Caraguatatuba abre, nesta quarta-feira, inscrições 

para curso de Rotinas Administrativas 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza nesta quarta e quinta-feira (6 e 7), 

inscrições para o curso de Rotinas Administrativas, em parceria com o Senai. Serão 

ofertadas 20 vagas para pessoas acima de 18 anos de idade. 

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, das 9h 

às 16h. Os interessados devem ter o Nível Fundamental completo e apresentar RG, 

Título de Eleitor e comprovante de residência. 

O curso ensinará sobre rotinas administrativas relacionadas ao fluxo de 

documentos internos e externos, de acordo com a natureza da empresa, legislação, 

procedimentos internos, normas ambientais, de qualidade e de segurança e saúde 

no trabalho. 

As aulas iniciam no dia 13 de julho (quinta-feira), das 8h às 17h, com carga horária 

de 60 horas e serão realizadas no Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor 

(Cate), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura 

Sul). O curso encerra no dia 22 de julho (sexta-feira). 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander). Mais informações no telefone (12) 3897-5656. 
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Caraguatatuba conquista duas medalhas de bronze no Ranking 

Paulista de Tênis de Mesa 

 

Caraguatatuba participou no final de semana da 2ª etapa do Ranking Paulista de 

Tênis de Mesa, em Guarulhos. Ao todo, cinco atletas da Prefeitura de 

Caraguatatuba estiveram presentes na competição. Os competidores retornaram 

com duas medalhas de bronze. 

As medalhas foram conquistadas por Marcelo Santos, na categoria Classe 8, e Jair 

Bueno, no Veterano 70. 

“Caraguatatuba vem conquistado seu espaço nas competições regionais do Tênis 

de Mesa. Durante os finais de semanas, os atletas retornam sempre com algum 

título e medalha, mostrando a seriedade da gestão do prefeito Aguilar Junior e da 

Secretaria de Esportes”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação 

de Caraguatatuba. 

Tênis de Mesa 

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

através do Projeto Nova Onda, oferece, gratuitamente, a prática de Tênis de Mesa 

no município. A modalidade é ofertada na Colônia de Férias João Cléofas, Ciase 

Sumaré e Ciase Travessão. Podem participar munícipes a partir dos 6 anos. 

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

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. Após preencher os campos 

solicitados e anexar os documentos, um e-mail de confirmação será enviado. Para 

atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José Herculano, 50. 



 

 
 

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

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

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

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

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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Ingressos para LFA 136 em Caraguatatuba podem ser trocados por 

pacotes de fraldas 

 

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

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

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

lutadores dos dois estados se enfrentando. 

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

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

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

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

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

Troca de ingressos 

A troca de ingressos vai até o dia 13 de julho ou até quando durarem os estoques. 

Ela pode ser feita no Fundo Social de Solidariedade. A edição de um dos maiores 

eventos de luta do mundo espera receber cerca de 3 mil pessoas. 

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

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

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

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

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

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

As lutas serão transmitidas no Canal Combate, a partir das 22h, para mais de 200 

países. 

Confira o card completo das competições 



 

 
 

Peso-pena: Italo Gomes x Wellington Prado 

Peso-mosca: Davi Costa x Eduardo Henrique da Silva 

Peso-palha feminino: Alexia Thainara x Janaína Silva 

Peso-pena: Jonas Bilharinho x Pedro Lopes 

Peso-galo: Wallace Lopes x Rafael Costa 

Card preliminar 

Peso-mosca: Junior Assis x Hermison Oliveira 

Peso-leve: Jairo Pacheco x Lucas Barros 

Peso-leve: Gabriel Souza x Patrick Bittencourt 

Peso-mosca feminino: Dayane Cristine x Maria Eduarda Santana 

Serviço: 

Troca de ingressos 

Local: Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba 

Dias: Até 13 de julho (ou até durarem os ingressos) 

Horário: 8h30 até as 16h30 

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro 
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Caraguatatuba realiza manutenção das pedras portuguesas da Praça 

Cândido Mota 

 

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

(Sesep), realizou nesta segunda-feira (4), a manutenção das pedras portuguesas 

da Praça Cândido Mota, localizada no Centro. 

O serviço foi necessário após o fim da Festa de Santo Antônio, padroeiro do 

município, que durante as festividades contou com algumas barracas e espaço 

para alimentação dos visitantes. Com a desmontagem do espaço, houve a 

necessidade do reparo. 

Para a realização da manutenção, a Prefeitura contou com sete funcionários, sendo 

um encarregado, um motorista e cinco ajudantes. 
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Fase eliminatória da 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol 

inicia neste final de semana 

 

A 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol está chegando às suas fases 

finais. Com a conclusão da fase de grupos no final de semana, oito equipes 

continuam vivas na competição, em busca do acesso para a 2ª Divisão. A 

competição é promovida pela Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria 

de Esportes e Recreação. 

No domingo (3), os três últimos jogos da fase de grupos foram disputados. Ainda 

sonhando com uma vaga do Grupo C, o EC 20 de Abril goleou a equipe Pedrinho FC 

por 8×0. Na sequência, EC União Colonial e Ipiranga empataram por 2×2 pelo 

Grupo A e Aliados e EC Travessão também empataram, desta vez, por 3×3. 

O mata-mata da competição inicia já neste final de semana. No Campo do Galo do 

Ouro, no Tinga, Lion FC enfrenta o Real Caraguá; na sequência, Bola de Neve e EC 

Travessão entram em campo. No Poiares, os jogos serão entre Ipiranga FC e Trem 

Bala FC e Saramandaia EC x Aliados. A fase eliminatória é de jogo único. As equipes 

que chegarem até as semifinais garantem acesso para a 2ª divisão do Campeonato 

de Futebol Amador de Caraguatatuba. 

Campeonato de Futebol Master 50 anos 

Já na competição exclusiva para jogadores com mais de 50 anos, dois jogos do 

Grupo C ainda serão disputados para a finalização da fase de grupos. 

No sábado (2), pelo Grupo B, no Campo Estrela do Morro, o Unidos Caraguá 

derrotou o Fluminense por 3×1, mesmo placar da vitória do SE Porto Grande sobre 

o CA Novo Perequê. 



 

 
 

No Campo do Poiares, pelo Grupo C, RFC e AA Flamengo empataram em 1×1. No 

segundo jogo, o CA Fortaleza goleou por 4×0 a equipe Real Máster. 

O Campeonato de Futebol Master 50 anos conta com três grupos. No Grupo A, EC 

Estrela do Morro, Juventos EC e Casa Branca (melhor 3º lugar), estão classificados 

para a próxima fase, assim como Unidos Caraguá e SE Porto Grande pelo Grupo B. 

No Grupo C, mesmo com dois jogos ainda para serem disputados, CA Fortaleza, 

RFC e CA Guarani estão classificados para as quartas de final. Resta apenas saber 

a classificação final das três equipes. No Grupo C, por ter 5 equipes, os três 

melhores colocados avançam para a fase seguinte. 

Agora, nesta quarta-feira (6), CA Guarani e RFC se enfrentam, às 20h, no Campo do 

Fortaleza, no Travessão. Pelo mesmo horário, no Campo Estrela do Morro, no Morro 

do Algodão, o confronto será entre AA Flamengo e Real Master. 
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Grupo Ubuntu de Caraguatatuba expõe mostra ‘Percurso’, em São 

José dos Campos 

 

Após temporada de sucesso em Caraguatatuba, a exposição ‘Percurso’, do Grupo 

Ubuntu Caraguá Ceramistas, integrado por Carlo Cury, Claudia Canova, Lu 

Chiata, Zandoná e a artista convidada Erica Sanches, entra em exibição na Origem 

Cultural, cafeteria e espaço de arte em São José dos Campos. 

A abertura da mostra será realizada nesta quinta-feira (7), às 19h, com direito a 

roda de conversa com os artistas, e dá início à semana de Diálogos e Reflexões 

‘Arqueologia do Vale do Paraíba’, que ocorrerá de 11 a 15 de julho, no mesmo 

horário, com entrada gratuita. 

A exposição ‘Percurso’ é fruto da pesquisa desenvolvida para o ‘Projeto Origens’, 

criado em 2011, onde os artistas, a partir de um processo de observação e estudos 

de formas e grafismos, recuperam a cerâmica Tupiguarani. 

Para tanto, os ceramistas efetuaram estudos a partir de fragmentos arqueológicos 

provenientes de alguns sítios pesquisados no Vale do Paraíba, bem como, 

pesquisas junto ao acervo do MAV (Museu de Antropologia do Vale do Paraíba), em 

Jacareí (SP), com destaque para as peças recuperadas do Sítio Caninhas, 

localizado no município de Canas (SP). 

Assim, em seu ‘Percurso’, os artistas recriam esses objetos numa perspectiva 

que valoriza a cultura indígena em suas diversas dimensões, incluindo fatores 

emocionais coletivos e elementos racionais históricos e culturais, além do potencial 

criativo de cada um. A exposição, portanto, leva a repensar formas, texturas, 



 

 
 

acabamentos e queimas, estabelecendo pontes entre o passado, o presente e o 

futuro de uma tradição cultural, neste caso, da Tradição Tupiguarani. 

A exposição é uma realização do Grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas em parceria 

com a Origem Arqueologia Patrimônio Cultural e Natural, com o apoio da Fundacc – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Confira a programação: 

Exposição ‘Percurso’ – Grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas 

Abertura 7/ 7 (quinta-feira) – às 19h 

Visitação: Segunda a sábado – 8h30 às 21h 

Diálogos e Reflexões – Programação: 

Dia 11/7 (segunda-feira) – às 19h – Ocupação Indígena no Vale do Paraíba – com 

o doutor em Arqueologia da Paisagem Wagner G. Bornal 

Dia 12/7 (terça-feira) – às 19h – O Sítio Arqueológico Mariana 1 – com os 

arqueólogos Taiguara Francisco e Bruna Laura 

Dia 13/7 (quarta-feira) – às 19h – Arqueologia e Povos Indígenas – com o 

mestrando em Arqueologia dos Povos Indígenas Luis Vinicius Alvarenga 

Dia 14/7 (quinta-feira) – às 19h – Arqueologia em Comunidades Tradicionais – 

com o doutor em Planejamento Urbano Clayton Galdino 

Dia 15/7 (sexta-feira) – às 19h – Grafismos Indígenas: Diversidade e 

possibilidades em Sala de Aula – com a educadora em Patrimônio Cultural Aline 

Mazza 

Local: Rua Jorge Barbosa Moreira, 58, Vila Ema – São José dos Campos (Auditório 

do espaço Origem Cultural) 

Redes sociais 

Grupo 

Ubuntu: facebook.com/artistasceramistas | instagram.com/carlocury_ceramica/ | i

nstagram.com/claudiacanova.ceramica/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/artistasceramistas
http://www.instagram.com/carlocury_ceramica/
https://www.instagram.com/claudiacanova.ceramica/
https://www.instagram.com/claudiacanova.ceramica/
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Emerson Salino lança adaptação da obra ‘Senhora’, que compõe 

projeto de releitura de clássicos brasileiros 

 

Nesta sexta-feira (8), às 19h, o autor Emerson Salino realizará uma noite de 

autógrafos do lançamento da adaptação de ‘Senhora’, releitura do romance de 

José de Alencar que compõe a Coleção Criando Versões – Clássicos da Literatura, 

da Editora JEFTE. 

A noite de autógrafos ocorre no Espaço Regional ‘Aglaê Magalhães Daniel 

(Kaká), na Biblioteca Municipal Afonso Schmidt, e é aberta ao público. 

‘Senhora’ é a primeira adaptação de uma série de 10 obras que serão lançadas 

pelo autor com o objetivo de estimular jovens leitores, principalmente àqueles que 



 

 
 

estão se preparando para prestar vestibular. Com o propósito de apresentar 

histórias clássicas dos séculos passados numa linguagem atual e interessante, o 

projeto traz uma introdução do período em que foi escrito de forma didática e 

direcionada, para que se entenda o enredo e os costumes de uma época. 

De acordo com o autor, o projeto Coleção Criando Versões surgiu durante a 

pandemia, onde precisou se reinventar e passou a trabalhar para uma empresa 

onde realizava gravações de algumas aulas sobre os livros clássicos dos 

vestibulares. Após esta experiência, surgiu a oportunidade de trazer estas 

adaptações para a escrita, da mesma forma como havia sido realizado em vídeo e 

como fazia em sala de aula ao ministrar Literatura para o Ensino Médio e 

cursinhos. 

Fazendo links com situações atuais e rotineiras aos jovens, com observações e 

reflexões sobre a época, o autor conta que a obra é “feita para adolescentes com 

adolescentes”, já que seus alunos compõem seu público alvo na hora da pesquisa 

de campo. “O mais importante de tudo isso, é despertar no leitor a curiosidade de 

querer ler o original e isso já está funcionando”, revelou Salino. 

Além de ‘Senhora’, o autor já está terminando a adaptação da obra de Gil Vicente, 

‘Auto da Barca do Inferno’, que deverá chegar às prateleiras das livrarias até o fim 

deste ano. 

Sinopse do livro 

Quanto custa uma paixão? Você pagaria por um amor? Traição deve ser perdoada? 

O amor existe? Estas e outras respostas você encontrará neste romance, inspirado 

na obra de José de Alencar. Leia este livro e conheça as aventuras de uma mulher 

que mudou sua vida para ter o homem que desejava aos seus pés! 

Sobre o autor 

Emerson Salino é formado em Letras, com especialização em Produção de Textos e 

Literatura; Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia; É mestrado em Língua 

Portuguesa, doutorado em Ensino de Língua Portuguesa e pós-doutorado em 

Formação de Professores. 

Serviço 

Lançamento da adaptação de ‘Senhora’ – por Emerson Salino 

Dia: 08 de julho (sexta-feira) 

Horário: 19h 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro de Caraguatatuba (Sede Fundacc) 

Mais informações: (12) 3897-5660 

Rede social do autor: instagram.com/emerson_salino/ 

http://www.instagram.com/emerson_salino/


 

 
 

Rede social da Editora: instagram.com/jeftelivros/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/jeftelivros/
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Grupo Ubuntu de Caraguatatuba expõe mostra ‘Percurso’, em São 

José dos Campos 

 

Após temporada de sucesso em Caraguatatuba, a exposição ‘Percurso’, do Grupo 

Ubuntu Caraguá Ceramistas, integrado por Carlo Cury, Claudia Canova, Lu 

Chiata, Zandoná e a artista convidada Erica Sanches, entra em exibição na Origem 

Cultural, cafeteria e espaço de arte em São José dos Campos. 

A abertura da mostra será realizada nesta quinta-feira (7), às 19h, com direito a 

roda de conversa com os artistas, e dá início à semana de Diálogos e Reflexões 

‘Arqueologia do Vale do Paraíba’, que ocorrerá de 11 a 15 de julho, no mesmo 

horário, com entrada gratuita. 

A exposição ‘Percurso’ é fruto da pesquisa desenvolvida para o ‘Projeto Origens’, 

criado em 2011, onde os artistas, a partir de um processo de observação e estudos 

de formas e grafismos, recuperam a cerâmica Tupiguarani. 

Para tanto, os ceramistas efetuaram estudos a partir de fragmentos arqueológicos 

provenientes de alguns sítios pesquisados no Vale do Paraíba, bem como, 

pesquisas junto ao acervo do MAV (Museu de Antropologia do Vale do Paraíba), em 

Jacareí (SP), com destaque para as peças recuperadas do Sítio Caninhas, 

localizado no município de Canas (SP). 



 

 
 

Assim, em seu ‘Percurso’, os artistas recriam esses objetos numa perspectiva 

que valoriza a cultura indígena em suas diversas dimensões, incluindo fatores 

emocionais coletivos e elementos racionais históricos e culturais, além do potencial 

criativo de cada um. A exposição, portanto, leva a repensar formas, texturas, 

acabamentos e queimas, estabelecendo pontes entre o passado, o presente e o 

futuro de uma tradição cultural, neste caso, da Tradição Tupiguarani. 

A exposição é uma realização do Grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas em parceria 

com a Origem Arqueologia Patrimônio Cultural e Natural, com o apoio da Fundacc – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Confira a programação: 

Exposição ‘Percurso’ – Grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas 

Abertura 7/ 7 (quinta-feira) – às 19h 

Visitação: Segunda a sábado – 8h30 às 21h 

Diálogos e Reflexões – Programação: 

Dia 11/7 (segunda-feira) – às 19h – Ocupação Indígena no Vale do Paraíba – com 

o doutor em Arqueologia da Paisagem Wagner G. Bornal 

Dia 12/7 (terça-feira) – às 19h – O Sítio Arqueológico Mariana 1 – com os 

arqueólogos Taiguara Francisco e Bruna Laura 

Dia 13/7 (quarta-feira) – às 19h – Arqueologia e Povos Indígenas – com o 

mestrando em Arqueologia dos Povos Indígenas Luis Vinicius Alvarenga 

Dia 14/7 (quinta-feira) – às 19h – Arqueologia em Comunidades Tradicionais – 

com o doutor em Planejamento Urbano Clayton Galdino 

Dia 15/7 (sexta-feira) – às 19h – Grafismos Indígenas: Diversidade e 

possibilidades em Sala de Aula – com a educadora em Patrimônio Cultural Aline 

Mazza 

Local: Rua Jorge Barbosa Moreira, 58, Vila Ema – São José dos Campos (Auditório 

do espaço Origem Cultural) 

Redes sociais 

Grupo 

Ubuntu: facebook.com/artistasceramistas | instagram.com/carlocury_ceramica/ | i

nstagram.com/claudiacanova.ceramica/ 

Origem Cultural: facebook.com/OrigemCultural |instagram.com/origemcultural/ 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/artistasceramistas
http://www.instagram.com/carlocury_ceramica/
https://www.instagram.com/claudiacanova.ceramica/
https://www.instagram.com/claudiacanova.ceramica/
http://www.facebook.com/OrigemCultural
https://www.instagram.com/origemcultural/
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Fundo Social de Caraguatatuba abre, nesta quarta-feira, inscrições 

para curso de Rotinas Administrativas 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza nesta quarta e quinta-feira (6 e 7), 

inscrições para o curso de Rotinas Administrativas, em parceria com o Senai. Serão 

ofertadas 20 vagas para pessoas acima de 18 anos de idade. 

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, das 9h 

às 16h. Os interessados devem ter o Nível Fundamental completo e apresentar RG, 

Título de Eleitor e comprovante de residência. 

O curso ensinará sobre rotinas administrativas relacionadas ao fluxo de 

documentos internos e externos, de acordo com a natureza da empresa, legislação, 

procedimentos internos, normas ambientais, de qualidade e de segurança e saúde 

no trabalho. 

As aulas iniciam no dia 13 de julho (quarta-feira), das 8h às 17h, com carga horária 

de 60 horas e serão realizadas no Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor 

(Cate), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura 

Sul). O curso encerra no dia 22 de julho (sexta-feira). 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander). Mais informações no telefone (12) 3897-5656. 
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Fernando Haddad convida população para debater plano de governo 

em evento no Indaiá amanhã (07) às 19h 

O pré-candidato a governador do Estado de SP também tem outros compromissos 

no Litoral Norte conforme sua agenda. 

 

Fernando Haddad, pré-candidato a governador do Estado de São Paulo pelo Partido 

dos Trabalhadores (PT), estará em Caraguá amanhã, quinta-feira (07), às 19 horas, 

em diálogo com lideranças dos municípios de todo o Litoral Norte. 

O pré-candidato estará no bairro Indaiá e convida toda sociedade civil interessada 

em debater e ajudar a construir o plano de governo que vai colocar São Paulo no 

caminho do desenvolvimento sustentável com redução das desigualdades e 

participação. 

Agenda do pré-candidato no Litoral Norte 

Haddad, tem uma agenda de dois dias no Litoral Norte, que conta com visita ao 

Bispo e a Câmara Municipal de Caraguá, almoço com lideranças em São Sebastião, 

visita ao porto e reunião com os trabalhadores, bem como conversa com 

ambientalistas. No dia 08 a agenda está voltada para a cidade de Ubatuba. 

Serviço: 



 

 
 

Para confirmar a presença no evento, às 19h, no Indaiá, preencha o formulário 

disponível no link https://bit.ly/3bTf5lt 

Local: Av Rio Branco, 882 – bairro Indaiá, em frente ao Poupatempo. 
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Clipping de Notícias: 05/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Vale News 

 

GCM de São José dos Campos 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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CCZ de Caraguatatuba inicia terceira Avaliação de Densidade Larvária 

de 2022 

A avaliação será realizada durante todo o mês de julho e, a previsão da Prefeitura, 

e de que mais de 3 mil móveis sejam vistoriados 

 

Agentes do Centro de Controle de Zoonoses de Caraguatatuba iniciaram, nesta 

semana, a terceira ADL (Avaliação de Densidade Larvária) do ano. 

Desta vez, todos os bairros da cidade serão analisados para identificar a real 

situação sobre à proliferação de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da 

dengue. 

A avaliação será realizada durante todo o mês de julho e, a previsão da Prefeitura, 

e de que mais de 3 mil móveis sejam vistoriados. As ações vão começar nos bairros 

Martim de Sá, Casa Branca, Massaguaçu, Sumaré, Jardim Terralão e Prainha. 

A Prefeitura realizou a primeira avaliação deste ano em fevereiro e obteve taxa de 

2,5%, colocando o município em estado de alerta. Já a última, realizada em abril, 

foi de 4%, considerada de risco. 

Até o momento, Caraguatatuba registrou somente neste ano 157 casos positivos 

de dengue, ultrapassando todo ano de 2021, que teve 72 casos. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/servicos/servicos-ao-cidadao/saude/ccz/


 

 
 

Caso haja suspeita de focos do mosquito em seu bairro, os munícipes podem ligar 

no Disque Dengue, nos telefones: (12) 3887-6888 ou 156. 
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Basquete masculino de Caraguá é Tricampeão invicto da Copa 

Metropolitano. 

 

A equipe de basquete masculino adulto de Caraguatatuba conquistou no 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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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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Fundo Social de Caraguatatuba abre, nesta quarta-feira, inscrições 

para curso de Rotinas Administrativas 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza nesta quarta e quinta-feira (6 e 7), 

inscrições para o curso de Rotinas Administrativas, em parceria com o Senai. Serão 

ofertadas 20 vagas para pessoas acima de 18 anos de idade. 

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, das 9h 

às 16h. Os interessados devem ter o Nível Fundamental completo e apresentar RG, 

Título de Eleitor e comprovante de residência. 

O curso ensinará sobre rotinas administrativas relacionadas ao fluxo de 

documentos internos e externos, de acordo com a natureza da empresa, legislação, 

procedimentos internos, normas ambientais, de qualidade e de segurança e saúde 

no trabalho. 

As aulas iniciam no dia 13 de julho (quarta-feira), das 8h às 17h, com carga horária 

de 60 horas e serão realizadas no Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor 

(Cate), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura 

Sul). O curso encerra no dia 22 de julho (sexta-feira). 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander). Mais informações no telefone (12) 3897-5656. 
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Pesquisa Módulo/FASS aponta queda do preço da cesta básica pelo 

segundo mês consecutivo no Litoral Norte 

 

O preço da cesta básica, de acordo com pesquisa realizada pelo Centro 

Universitário Módulo e a Faculdade de São Sebastião, depois de cinco meses 

consecutivos de alta, teve a segunda redução mensal consecutiva, desta 

vez, com média de 0,67%  nos municípios do Litoral Norte.  A média do preço da 

cesta nos municípios era de R$ 730,34 em maio, com a redução foi para R$ 

725,41 em junho. 

Todos os municípios apresentaram variações negativas: Caraguatatuba (- 0,64%), 

Ilhabela (- 0,49%), São Sebastião (- 0,23%) e Ubatuba (– 1,35%) 

A principal razão para o resultado da Cesta em junho foi a maior oferta no 

segmento de hortifruti e, consequentemente, queda nos preços, repetido o cenário 

do mês anterior. O excesso de chuvas nas principais regiões produtores provocou 

altas nos primeiros meses de 2022, mas, nos últimos dois meses com a 

normalidade climática a produção voltou ao patamar previsto. 

O preço da cesta básica mais elevado foi registrado no município São Sebastião R$ 

733,73 e o menor preço em Caraguatatuba R$ 719,52. A diferença entre a cidade 

que tem a cesta básica mais cara (São Sebastião) em relação a mais barata 

(Caraguatatuba) foi de 1,97%. 

Em junho, 10 dos 13 produtos que compõem a cesta apresentaram alta nos preços 

na comparação com o mês de maio e três apresentaram redução.  Os produtos que 



 

 
 

apresentaram maiores altas no mês de junho foram: leite (+12,99%), banana 

(+10,04%) e feijão (+ 7,15%). Os produtos que apresentaram baixas foram o 

tomate (- 20,95%), a batata (- 11,82%) e arroz (- 2,55%). 

A alta no preço do leite é consequência do aumento no consumo no inverno e a 

redução da oferta, com a piora na qualidade das pastagens. Além disso, há um 

aumento nos custos de produção com a necessidade de ampliar a oferta de ração 

ao gado com a piora nas pastagens. 

O aumento no preço da banana é consequência da queda na oferta com a entrada 

do inverno, meses mais frios, em que há uma redução a produção nas regiões sul e 

sudeste. A produção deve ser normalizada com a chegada de uma nova safra no 

mês de setembro. 

A alta no preço do feijão é consequência de três fatores: redução da área plantada 

com a avanço do plantio de soja e milho, produtos que apresentaram maiores 

rentabilidades com a altas nos preços; aumento nos custos de produção com os 

insumos mais caros, sobretudo fertilizantes; e redução da produção devido a 

problemas climáticas como a estiagem prologadas na região sul. 

A queda no preço do tomate e da batata é consequência da chegada de uma nova 

safra que aumentou a oferta dos produtos, amenizando o problema de escassez da 

produção de hortifruti nos três primeiros meses de 2022. Cabe destacar que os 

preços do tomate e da batata, ainda, estão muito elevados, quando comparados a 

junho de 2021. 

Resultado da variação da cesta nos últimos 12 meses 

A variação nos preços dos produtos da cesta básica nos últimos 12 meses exclui 

fatores sazonais como a alta e a baixa temporada, características dos municípios 

litorâneos ou variações decorrentes dos períodos do ano como safra e entressafra, 

típicas dos produtos agropecuários. 

A comparação anual, conforme aponta o aumento de preços da cesta básica no 

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

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

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

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

que o dobro da inflação nacional nos últimos 12 meses, superior a 12%. 

A Tabela de variação dos 13 produtos que compõem a cesta básica alimentar nos 

últimos 12 meses aponta que simente um deles apresentou redução. As maiores 

variações foram os preços da batata (+ 98,32%), do café (+73,58%) e do tomate (+ 

65,78%). Mesmo com a redução de preço nos meses de maio e junho de 2022, 

verifica-se o elevado aumento anual nos preços do tomate e da batata, que é 

consequência, principalmente do aumento nos custos de produção e distribuição. 

Os aumentos no preço do café é consequência da queda da produção nacional 



 

 
 

com os problemas climáticos (geadas em Minas Gerais), acompanhados pela a 

redução dos estoques disponíveis. 

Foi identificada nos últimos 12 meses a redução no preço de um único produto, o 

arroz (- 0,20%).  Esse resultado é consequência de uma maior oferta no mercado 

interno desse produto. Cabe destacar que o preço do arroz teve alta significativa 

em 2020 com a queda na produção naquele ano, mas com a chegada de novas 

boas safras os preços estão voltando a normalidade. 
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Pesquisa Módulo/FASS aponta queda do preço da cesta básica pelo 

segundo mês consecutivo no Litoral Norte 

 

O preço da cesta básica, de acordo com pesquisa realizada pelo Centro 

Universitário Módulo e a Faculdade de São Sebastião, depois de cinco meses 

consecutivos de alta, teve a segunda redução mensal consecutiva, desta 

vez, com média de 0,67%  nos municípios do Litoral Norte.  A média do preço da 

cesta nos municípios era de R$ 730,34 em maio, com a redução foi para R$ 

725,41 em junho. 

Todos os municípios apresentaram variações negativas: Caraguatatuba (- 0,64%), 

Ilhabela (- 0,49%), São Sebastião (- 0,23%) e Ubatuba (– 1,35%) 

A principal razão para o resultado da Cesta em junho foi a maior oferta no 

segmento de hortifruti e, consequentemente, queda nos preços, repetido o cenário 

do mês anterior. O excesso de chuvas nas principais regiões produtores provocou 

altas nos primeiros meses de 2022, mas, nos últimos dois meses com a 

normalidade climática a produção voltou ao patamar previsto. 

O preço da cesta básica mais elevado foi registrado no município São Sebastião R$ 

733,73 e o menor preço em Caraguatatuba R$ 719,52. A diferença entre a cidade 

que tem a cesta básica mais cara (São Sebastião) em relação a mais barata 

(Caraguatatuba) foi de 1,97%. 

Em junho, 10 dos 13 produtos que compõem a cesta apresentaram alta nos preços 

na comparação com o mês de maio e três apresentaram redução.  Os produtos que 

apresentaram maiores altas no mês de junho foram: leite (+12,99%), banana 

(+10,04%) e feijão (+ 7,15%). Os produtos que apresentaram baixas foram o 

tomate (- 20,95%), a batata (- 11,82%) e arroz (- 2,55%). 



 

 
 

A alta no preço do leite é consequência do aumento no consumo no inverno e a 

redução da oferta, com a piora na qualidade das pastagens. Além disso, há um 

aumento nos custos de produção com a necessidade de ampliar a oferta de ração 

ao gado com a piora nas pastagens. 

O aumento no preço da banana é consequência da queda na oferta com a entrada 

do inverno, meses mais frios, em que há uma redução a produção nas regiões sul e 

sudeste. A produção deve ser normalizada com a chegada de uma nova safra no 

mês de setembro. 

A alta no preço do feijão é consequência de três fatores: redução da área plantada 

com a avanço do plantio de soja e milho, produtos que apresentaram maiores 

rentabilidades com a altas nos preços; aumento nos custos de produção com os 

insumos mais caros, sobretudo fertilizantes; e redução da produção devido a 

problemas climáticas como a estiagem prologadas na região sul. 

A queda no preço do tomate e da batata é consequência da chegada de uma nova 

safra que aumentou a oferta dos produtos, amenizando o problema de escassez da 

produção de hortifruti nos três primeiros meses de 2022. Cabe destacar que os 

preços do tomate e da batata, ainda, estão muito elevados, quando comparados a 

junho de 2021. 

Resultado da variação da cesta nos últimos 12 meses 

A variação nos preços dos produtos da cesta básica nos últimos 12 meses exclui 

fatores sazonais como a alta e a baixa temporada, características dos municípios 

litorâneos ou variações decorrentes dos períodos do ano como safra e entressafra, 

típicas dos produtos agropecuários. 

A comparação anual, conforme aponta o aumento de preços da cesta básica no 

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

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

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

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

que o dobro da inflação nacional nos últimos 12 meses, superior a 12%. 

A Tabela de variação dos 13 produtos que compõem a cesta básica alimentar nos 

últimos 12 meses aponta que simente um deles apresentou redução. As maiores 

variações foram os preços da batata (+ 98,32%), do café (+73,58%) e do tomate (+ 

65,78%). Mesmo com a redução de preço nos meses de maio e junho de 2022, 

verifica-se o elevado aumento anual nos preços do tomate e da batata, que é 

consequência, principalmente do aumento nos custos de produção e distribuição. 

Os aumentos no preço do café é consequência da queda da produção nacional 

com os problemas climáticos (geadas em Minas Gerais), acompanhados pela a 

redução dos estoques disponíveis. 



 

 
 

Foi identificada nos últimos 12 meses a redução no preço de um único produto, o 

arroz (- 0,20%).  Esse resultado é consequência de uma maior oferta no mercado 

interno desse produto. Cabe destacar que o preço do arroz teve alta significativa 

em 2020 com a queda na produção naquele ano, mas com a chegada de novas 

boas safras os preços estão voltando a normalidade. 
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Fundo Social de Caraguatatuba abre, nesta quarta-feira, inscrições 

para curso de Rotinas Administrativas 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza nesta quarta e quinta-feira (6 e 7), 

inscrições para o curso de Rotinas Administrativas, em parceria com o Senai. Serão 

ofertadas 20 vagas para pessoas acima de 18 anos de idade. 

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, das 9h 

às 16h. Os interessados devem ter o Nível Fundamental completo e apresentar RG, 

Título de Eleitor e comprovante de residência. 

O curso ensinará sobre rotinas administrativas relacionadas ao fluxo de 

documentos internos e externos, de acordo com a natureza da empresa, legislação, 

procedimentos internos, normas ambientais, de qualidade e de segurança e saúde 

no trabalho. 

As aulas iniciam no dia 13 de julho (quarta-feira), das 8h às 17h, com carga horária 

de 60 horas e serão realizadas no Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor 

(Cate), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura 

Sul). O curso encerra no dia 22 de julho (sexta-feira). 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander). Mais informações no telefone (12) 3897-5656. 
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Candidatos à GCM de Caraguatatuba se apresentam para o primeiro 

dia do curso de formação 

 

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

Proteção ao Cidadão, e a Comissão do Concurso Público, deram as boas vindas aos 

candidatos à Guarda Civil Municipal (GCM), nesta sexta-feira (1º/7), que se 

apresentaram no primeiro dia do curso de formação intensivo. 

O evento foi realizado na Fundação Cultural e Educacional de Caraguatatuba – 

FUNDACC e contou com a presença do prefeito Aguilar Junior, do secretário de 

Mobilidade Urbana, Marcel Giorgeti, além dos cinco membros da Comissão do 

Concurso, os oficiais da GCM, superintendente e corregedor e os diretores. 

O início da 2ª fase do Concurso foi realizado mediante apresentação do 

regulamento interno do curso de formação, que será iniciado na próxima segunda-

feira (4). O objetivo foi orientar sobre a postura que os alunos deverão adotar como 

futuros GCM, assim como os compromissos e as obrigações. 

O momento foi de grande emoção para o prefeito Aguilar Junior que iniciou o 

discurso desejando as boas vindas aos alunos e destacou o próximo passo que é a 

formação. “Dediquem-se e façam o melhor. É uma honra formar a 1ª turma da 

GCM, uma proposta pessoal desde 2016. Aprendam, tirem dúvidas, que daqui a 

alguns meses vocês estarão nas ruas defendendo a população e honrando nosso 

brasão. Sejam bem vindos à escola de formação da 1ª turma da Guarda Civil 

Municipal de Caraguatatuba”, disse. 

Na ocasião, também foram entregues as camisetas com a identificação de cada 

aluno e eles puderam sanar as dúvidas referentes à próxima etapa do concurso. 

O secretário de Mobilidade Urbana, Marcel Giorgeti, aproveitou para parabenizar 

também a equipe que faz parte da Comissão do Concurso e torna possível a 

implantação da GCM no município e a comunicação com os candidatos. “Todos que 



 

 
 

estão à frente do concurso são servidores municipais de carreira. Eles que deram 

suporte, acompanharam e fizeram todo o planejamento do concurso. Toda essa 

transparência foi possível por conta dos esforços de cada um deles”, disse. 

Fizeram parte dos discursos de abertura aos candidatos, o presidente da Comissão 

do Concurso, Maurício Ferreira; o superintendente da GCM, Tenente Cláudio Dias; e 

o corregedor Hugo Leonardo Bernardes. 

Sobre o curso 

Nos dias de curso, a Prefeitura de Caraguatatuba irá disponibilizar transporte 

diário, ida e volta, exclusivamente para os Alunos Guarda com saída da sede da 

Secretaria de Mobilidade Urbana de Caraguatatuba até o local do curso. O 

embarque será às 6h e o retorno de São José dos Campos será às 17h30. 

O curso terá 640 horas, será presencial e ministrado no Centro Formação do 

Educador (Cefe)  Profª Leny Bevilacqua, que fica situado na Avenida Olivo Gomes, 

250, no bairro Santana, em São José dos Campos. As disciplinas serão dividas 

entre teóricas e práticas. 
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Abertas as inscrições para o curso de Rotinas Administrativas 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza nesta quarta e quinta-feira (6 e 7), 

inscrições para o curso de Rotinas Administrativas, em parceria com o Senai. Serão 

ofertadas 20 vagas para pessoas acima de 18 anos de idade. 

As inscrições devem ser feitas, presencialmente, na sede do Fundo Social, das 9h 

às 16h. Os interessados devem ter o Nível Fundamental completo e apresentar RG, 

Título de Eleitor e comprovante de residência. 

O curso ensinará sobre rotinas administrativas relacionadas ao fluxo de 

documentos internos e externos, de acordo com a natureza da empresa, legislação, 

procedimentos internos, normas ambientais, de qualidade e de segurança e saúde 

no trabalho. 

As aulas iniciam no dia 13 de julho (quarta-feira), das 8h às 17h, com carga horária 

de 60 horas e serão realizadas no Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor 

(Cate), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura 

Sul). O curso encerra no dia 22 de julho (sexta-feira). 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander). Mais informações no telefone (12) 3897-5656. 
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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras 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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Prefeitura inicia nova Avaliação de Densidade Larvária para identificar 

focos do mosquito da dengue 

 

Agentes do Centro de Controle de Zoonoses iniciaram, nesta semana, a terceira 

Avaliação de Densidade Larvária (ADL) do ano. Desta vez, todos os bairros de 

Caraguatatuba serão analisados para identificar a real situação quanto à 

proliferação de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. 

A ADL será realizada durante todo o mês de julho e a previsão é que 3 mil móveis 

sejam vistoriados. As ações iniciam nos bairros Martim de Sá, Casa Branca, 

Massaguaçu, Sumaré, Jardim Terralão e Prainha. 

Segundo o biólogo e coordenador das equipes de controle da dengue, Ricardo 

Fernandes, são sorteados 600 quarteirões em todo município e vistoriados cinco 

imóveis em cada local com a participação de 35 agentes de zoonoses. “Com isso, 

temos uma média da infestação no município e em diferentes áreas, possibilitando 

ações de combate aos criadouros e as doenças de acordo com a região”. 

A Prefeitura realizou a primeira avaliação deste ano em fevereiro e obteve taxa de 

2,5%, colocando o município em estado de alerta. Já a última, realizada em abril foi 

de 4%, considerada de risco. 



 

 
 

O Aedes aegypti é o transmissor da dengue, zika e chikungunya que, atualmente, 

tem sido uma preocupação da Secretaria de Saúde. Até o momento, a cidade 

registrou 157 casos positivos de dengue, ultrapassando todo ano de 2021, com 72 

casos. 

Caso haja suspeita de focos do mosquito em seu bairro ligue no Disque Dengue, 

nos telefones: (12) 3887-6888 ou 156. 
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IBGE pesquisa características do espaço público em Caraguatatuba 

 

Agentes censitários supervisores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) fazem a coleta da Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios até a 

próxima terça-feira (12), nas regiões Sul, Central e Norte de Caraguatatuba. Trata-

se do marco inicial da operação do Censo Demográfico 2022. Nessa etapa, os 

dados são colhidos apenas por meio de observação. As entrevistas do Censo 2022 

começam no dia 1º de agosto. 

No município de Caraguatatuba funcionam dois Postos de Coleta do IBGE, onde já 

atuam os agentes censitários municipais e supervisores. A Prefeitura de 

Caraguatatuba cedeu os espaços para o gerenciamento da operação censitária no 

município até dezembro.  

A partir da Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios são obtidas informações 

da infraestrutura urbana considerada relevante para a administração pública. Além 

disso, os dados acumulados permitem atualizar mapas e identificar vias, o que 

contribuirá posteriormente para o trabalho dos recenseadores. 

Os supervisores censitários percorrem todas as ruas de cada setor censitário que 

está sob sua responsabilidade. Eles deverão preencher questionários, incluindo 

dados relacionados aos 10 quesitos investigados: capacidade da via, 

pavimentação, bueiro e boca de lobo, iluminação pública, ponto de ônibus ou van, 

sinalização para bicicletas, existência de calçada, obstáculo na calçada, rampa 

para cadeirante e arborização.  



 

 
 

Há um motivo pelo qual esse trabalho é realizado pelos supervisores censitários. 

Posteriormente, eles vão supervisionar as tarefas dos recenseadores que vão 

entrevistar os moradores nos setores censitários pesquisados.  

Atualmente, a estimativa do IBGE é que Caraguatatuba possua 125.194 

habitantes. O Censo 2010 registrou 100.840 pessoas residentes no município 

Censo Demográfico 2022 

O Censo Demográfico 2022 em Caraguatatuba contará com 123 recenseadores, 

dois de agentes censitário municipal (ACM) e 10 agentes censitários supervisores 

(ACS) para as regiões Sul, Central e Norte de Caraguatatuba. A coleta de dados nos 

domicílios brasileiros inicia no dia 1º de agosto. Os resultados desta edição serão 

divulgados apenas no ano que vem.  

O IBGE destinou mais 18 vagas para as regiões Sul (7), Central e Norte (11) do 

município durante o processo seletivo simplificado complementar para contratação 

temporária de junho.  

Ao todo, o IBGE vai contratar temporariamente 183.021 recenseadores, 5.450 

agentes censitários municipais (ACM) e 18.420 agentes censitários supervisores 

(ACS), observando no número de vagas reservado para pessoas com deficiência 

(PCD) e pessoas pretas e pardas (PPP), em todo o país. 
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Campeonato Brasileiro de Jet Ski bate recorde de pilotos participantes 

e atrai mais de 2 mil pessoas em Caraguatatuba 

 

A etapa de abertura do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022, 

realizado em Caraguatatuba durante o último fim de semana, contou com 93 

pilotos participantes, um número recorde na competição. O evento foi 

acompanhado por mais de 2 mil pessoas na Praia do Centro. 

Os competidores disputaram as provas de sexta a domingo (1º a 3) acompanhados 

de sol forte e céu azul. O paulistano Valdir Brito Júnior foi o vencedor da categoria 

‘Runabout Pro Turbo GP’, considerada a Fórmula 1 da modalidade. O segundo 

colocado foi Ismael Geitens, de Canoas (RS), seguido do paulistano Umberto Brito. 

O retorno das mulheres também foi destaque com a gaúcha Simone Zanotti, de 

Guaíba, que venceu nas categorias ‘Ski Aspirado GP 2 tempos’ e ‘Ski Vintage GP’. 

Ela também garantiu a segunda posição da ‘Ski Aspirado Stock 4 tempos’, que teve 

como vencedor Thiago Klein, de Esteio (RS), e da ‘Ski Aspirado Stock 2 tempos’, 

conquistado pelo paulista. 

Nesta primeira etapa, 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 será de 7 a 10 de 

setembro, em Paraty, no litoral sul fluminense do Rio de Janeiro. 

A atração esportiva, que teve apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Turismo (Setur), e realização da Associação Brasileira de Jet Ski 

(BJSA), contou com uma estrutura de 420 metros lineares, que incluiu 

arquibancadas, área de alimentação, arena, estacionamento e outros espaços para 

atender o público do evento e competidores. 

Outros resultados e mais informações sobre o 33° Campeonato Brasileiro de Jet 

Ski – BJSA 2022 estão disponíveis em www.brasileirodejetski.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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