
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta e Quinta-Feira, 06 e 07 de Julho de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Saúde em Caraguá: Prefeitura inicia nova avaliação de densidade larvária 

 

Caraguatatuba 

Festival da Tainha & Pescados Caiçara começa nesta quinta (7) em Caraguá 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e reforça 

importância do teste rápido 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá segue com consulta pública da PPP da limpeza urbana até 

dia 22 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

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

deficiência  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba segue com consulta pública da PPP da limpeza urbana até dia 22  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove aula aberta de Taekwondo no espaço Praia Para Todos no 

dia 16 de julho  

 

Caraguatatuba 

UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e reforça 

importância do teste rápido  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem dois atletas entre os melhores do Brasil no Bicicross  

 

Caraguatatuba 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/saude-em-caragua-prefeitura-inicia-nova-avaliacao-de-densidade-larvaria/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/festival-da-tainha-pescados-caicara-em-caragua-comeca-nesta-quinta-7/
https://radarlitoral.com.br/noticias/20018/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido
https://radarlitoral.com.br/noticias/20018/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido
https://radarlitoral.com.br/noticias/20019/prefeitura-de-caragua-segue-com-consulta-publica-da-ppp-da-limpeza-urbana-ate-dia-22
https://radarlitoral.com.br/noticias/20019/prefeitura-de-caragua-segue-com-consulta-publica-da-ppp-da-limpeza-urbana-ate-dia-22
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/06/pat-de-caraguatatuba-tem-172-vagas-de-emprego-e-oito-sao-para-pessoas-com-deficiencia/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/06/pat-de-caraguatatuba-tem-172-vagas-de-emprego-e-oito-sao-para-pessoas-com-deficiencia/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/06/caraguatatuba-segue-com-consulta-publica-da-ppp-da-limpeza-urbana-ate-dia-22/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/06/caraguatatuba-promove-aula-aberta-de-taekwondo-no-espaco-praia-para-todos-no-dia-16-de-julho/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/06/caraguatatuba-promove-aula-aberta-de-taekwondo-no-espaco-praia-para-todos-no-dia-16-de-julho/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/06/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/06/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/06/caraguatatuba-tem-dois-atletas-entre-os-melhores-do-brasil-no-bicicross/


 

 
 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba com extensa programação  

 

Ilhabela Web 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba reforça compromisso para zelar cumprimento da Lei Brasileira de 

Inclusão 

 

Caraguatatuba 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba com extensa programação 

 

Caraguatatuba 

Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em linhas de créditos 

para microempreendedores em junho 

 

012 News 

Caraguatatuba 

Fernando Haddad cumpre agenda em cidades do Litoral Norte quinta (7) e sexta-

feira (8) 

 

Caraguatatuba 

Caraguá inicia nova ADL para diagnosticar proliferação da dengue na cidade 

 

Caraguatatuba 

Festival da Tainha começa nesta quinta (7) em Caraguatatuba; veja programação 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove aula aberta de Taekwondo no espaço Praia Para Todos no 

dia 16 de julho  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem dois atletas entre os melhores do Brasil no Bicicross  

 

Caraguatatuba 

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

releitura de clássicos brasileiros  

 

Caraguatatuba 

Auditório Maristela de Oliveira recebe 1º Recital de Inverno ‘Viva-Voz Estúdio’  

 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/06/festival-da-tainha-pescados-caicaras-comeca-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-com-extensa-programacao/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/06/festival-da-tainha-pescados-caicaras-comeca-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-com-extensa-programacao/
https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-reforca-compromisso-para-zelar-cumprimento-da-lei-brasileira-de-inclusao/
https://ilhabelaweb.com.br/caraguatatuba-reforca-compromisso-para-zelar-cumprimento-da-lei-brasileira-de-inclusao/
https://ilhabelaweb.com.br/festival-da-tainha-pescados-caicaras-comeca-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-com-extensa-programacao/
https://ilhabelaweb.com.br/festival-da-tainha-pescados-caicaras-comeca-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-com-extensa-programacao/
https://ilhabelaweb.com.br/banco-do-povo-de-caraguatatuba-libera-mais-de-r-901-mil-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-junho/
https://ilhabelaweb.com.br/banco-do-povo-de-caraguatatuba-libera-mais-de-r-901-mil-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-junho/
https://www.012news.com.br/fernando-haddad-cumpre-agenda-em-cidades-do-litoral-norte-quinta-7-e-sexta-feira-8/
https://www.012news.com.br/fernando-haddad-cumpre-agenda-em-cidades-do-litoral-norte-quinta-7-e-sexta-feira-8/
https://www.012news.com.br/caragua-inicia-nova-adl-para-diagnosticar-proliferacao-da-dengue-na-cidade/
https://www.012news.com.br/festival-da-tainha-comeca-nesta-quinta-7-em-caraguatatuba-veja-programacao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-promove-aula-aberta-de-taekwondo-no-espaco-praia-para-todos-no-dia-16-de-julho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-promove-aula-aberta-de-taekwondo-no-espaco-praia-para-todos-no-dia-16-de-julho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-tem-dois-atletas-entre-os-melhores-do-brasil-no-bicicross
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/emerson-salino-lanca-adaptacao-da-obra-senhora-que-compoe-projeto-de-releitura-de-classicos-brasileiros
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/emerson-salino-lanca-adaptacao-da-obra-senhora-que-compoe-projeto-de-releitura-de-classicos-brasileiros
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/auditorio-maristela-de-oliveira-recebe-1o-recital-de-inverno-viva-voz-estudio


 

 
 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba reforça compromisso para zelar cumprimento da Lei 

Brasileira de Inclusão  

 

Caraguatatuba 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba com extensa programação  

 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba segue com capacitação sobre TDAH, dislexia e outros 

transtornos de aprendizagem  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá segue com consulta pública da PPP da limpeza urbana até 

dia 22  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba premia alunos do Concurso de Desenho ‘Seu lixo é 

problema nosso’  

 

Caraguatatuba 

UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e reforça 

importância do teste rápido  

 

Caraguatatuba 

Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em linhas de créditos 

para microempreendedores em junho  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba pinta mais de 3,6 mil metros quadrados em 

sinalização viária na cidade  

 

Agora Litoral Norte 

Caraguatatuba 

Comissão de Assuntos Relevantes monta ‘Ponto de Sugestão Cicloviário’ no bairro 

do Porto Novo 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Comissão de Assuntos Relevantes monta ‘Ponto de Sugestão Cicloviário’ no bairro 

do Porto Novo 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-reforca-compromisso-para-zelar-cumprimento-da-lei-brasileira-de-inclusao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-reforca-compromisso-para-zelar-cumprimento-da-lei-brasileira-de-inclusao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/festival-da-tainha-pescados-caicaras-comeca-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-com-extensa-programacao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/festival-da-tainha-pescados-caicaras-comeca-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-com-extensa-programacao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/educacao-de-caraguatatuba-segue-com-capacitacao-sobre-tdah-dislexia-e-outros-transtornos-de-aprendizagem
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/educacao-de-caraguatatuba-segue-com-capacitacao-sobre-tdah-dislexia-e-outros-transtornos-de-aprendizagem
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caragua-segue-com-consulta-publica-da-ppp-da-limpeza-urbana-ate-dia-22
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caragua-segue-com-consulta-publica-da-ppp-da-limpeza-urbana-ate-dia-22
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-premia-alunos-do-concurso-de-desenho-seu-lixo-e-problema-nosso
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-premia-alunos-do-concurso-de-desenho-seu-lixo-e-problema-nosso
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/banco-do-povo-de-caraguatatuba-libera-mais-de-r-901-mil-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-junho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/banco-do-povo-de-caraguatatuba-libera-mais-de-r-901-mil-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-junho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-pinta-mais-de-36-mil-metros-quadrados-em-sinalizacao-viaria-na-cidade
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-pinta-mais-de-36-mil-metros-quadrados-em-sinalizacao-viaria-na-cidade
https://agoralitoralnorte.com.br/2022/07/06/comissao-de-assuntos-relevantes-monta-ponto-de-sugestao-cicloviario-no-bairro-do-porto-novo/
https://agoralitoralnorte.com.br/2022/07/06/comissao-de-assuntos-relevantes-monta-ponto-de-sugestao-cicloviario-no-bairro-do-porto-novo/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/comissao-de-assuntos-relevantes-monta-ponto-de-sugestao-cicloviario-no-bairro-do-porto-novo/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/comissao-de-assuntos-relevantes-monta-ponto-de-sugestao-cicloviario-no-bairro-do-porto-novo/


 

 
 

Caraguatatuba 

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

iniciam dia 11 

 

Caraguatatuba 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba com extensa programação 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

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

deficiência 

 

Caraguatatuba 

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

em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

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

de 2 mil pessoas em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba segue com capacitação sobre TDAH, dislexia e outros 

transtornos de aprendizagem 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá segue com consulta pública da PPP da limpeza urbana até 

dia 22 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove aula aberta de Taekwondo no espaço Praia Para Todos no 

dia 16 de julho 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem dois atletas entre os melhores do Brasil no Bicicross 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura inicia nova Avaliação de Densidade Larvária para identificar focos do 

mosquito da dengue 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba reforça compromisso para zelar cumprimento da Lei 

https://www.reporteronlinelitoral.com.br/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-36-vagas-em-cursos-de-costura-e-inscricoes-iniciam-dia-11/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-36-vagas-em-cursos-de-costura-e-inscricoes-iniciam-dia-11/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/festival-da-tainha-pescados-caicaras-comeca-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-com-extensa-programacao/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/festival-da-tainha-pescados-caicaras-comeca-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-com-extensa-programacao/
https://falacaragua.com.br/2022/07/pat-de-caraguatatuba-tem-172-vagas-de-emprego-e-oito-sao-para-pessoas-com-deficiencia/
https://falacaragua.com.br/2022/07/pat-de-caraguatatuba-tem-172-vagas-de-emprego-e-oito-sao-para-pessoas-com-deficiencia/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prova-de-pesca-homenageia-vilma-domiciano-e-encerra-com-doacao-de-pescados-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prova-de-pesca-homenageia-vilma-domiciano-e-encerra-com-doacao-de-pescados-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/07/campeonato-brasileiro-de-jet-ski-bate-recorde-de-pilotos-participantes-e-atrai-mais-de-2-mil-pessoas-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/07/campeonato-brasileiro-de-jet-ski-bate-recorde-de-pilotos-participantes-e-atrai-mais-de-2-mil-pessoas-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/07/educacao-de-caraguatatuba-segue-com-capacitacao-sobre-tdah-dislexia-e-outros-transtornos-de-aprendizagem/
https://falacaragua.com.br/2022/07/educacao-de-caraguatatuba-segue-com-capacitacao-sobre-tdah-dislexia-e-outros-transtornos-de-aprendizagem/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prefeitura-de-caragua-segue-com-consulta-publica-da-ppp-da-limpeza-urbana-ate-dia-22/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prefeitura-de-caragua-segue-com-consulta-publica-da-ppp-da-limpeza-urbana-ate-dia-22/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-promove-aula-aberta-de-taekwondo-no-espaco-praia-para-todos-no-dia-16-de-julho/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-promove-aula-aberta-de-taekwondo-no-espaco-praia-para-todos-no-dia-16-de-julho/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-tem-dois-atletas-entre-os-melhores-do-brasil-no-bicicross/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prefeitura-inicia-nova-avaliacao-de-densidade-larvaria-para-identificar-focos-do-mosquito-da-dengue/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prefeitura-inicia-nova-avaliacao-de-densidade-larvaria-para-identificar-focos-do-mosquito-da-dengue/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prefeitura-de-caraguatatuba-reforca-compromisso-para-zelar-cumprimento-da-lei-brasileira-de-inclusao/


 

 
 

Brasileira de Inclusão 

 

Caraguatatuba 

Auditório Maristela de Oliveira recebe 1º Recital de Inverno ‘Viva-Voz Estúdio’ 

 

Caraguatatuba 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba com extensa programação 

 

Caraguatatuba 

Agenda Cultural traz festival de dança, exposição fotográfica, recital de música e 

cinema gratuito 

 

Caraguatatuba 

Comissão de Assuntos Relevantes monta ‘Ponto de Sugestão Cicloviário’ no bairro 

do Porto Novo 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem dois atletas entre os melhores do Brasil no Bicicross  

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Caraguá recebe do estado de SP R$ 5 milhões para obras viárias 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em créditos para MEIs 

em junho 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Paróquia Santa Terezinha realiza 22º Arraiá até 31 de julho. 

 

Caraguatatuba 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta (7) em Caraguá. 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C na cidade 

 

A Gazeta 

https://falacaragua.com.br/2022/07/auditorio-maristela-de-oliveira-recebe-1o-recital-de-inverno-viva-voz-estudio/
https://falacaragua.com.br/2022/07/festival-da-tainha-pescados-caicaras-comeca-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-com-extensa-programacao/
https://falacaragua.com.br/2022/07/festival-da-tainha-pescados-caicaras-comeca-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-com-extensa-programacao/
https://falacaragua.com.br/2022/07/agenda-cultural-traz-festival-de-danca-exposicao-fotografica-recital-de-musica-e-cinema-gratuito/
https://falacaragua.com.br/2022/07/agenda-cultural-traz-festival-de-danca-exposicao-fotografica-recital-de-musica-e-cinema-gratuito/
https://falacaragua.com.br/2022/07/comissao-de-assuntos-relevantes-monta-ponto-de-sugestao-cicloviario-no-bairro-do-porto-novo/
https://falacaragua.com.br/2022/07/comissao-de-assuntos-relevantes-monta-ponto-de-sugestao-cicloviario-no-bairro-do-porto-novo/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/06/caraguatatuba-tem-dois-atletas-entre-os-melhores-do-brasil-no-bicicross/
https://www.litoralempauta.com.br/caragua-recebe-do-estado-de-sp-r-5-milhoes-para-obras-viarias/
https://spriomais.com.br/2022/07/07/banco-do-povo-de-caraguatatuba-libera-mais-de-r-901-mil-para-meis-em-junho/
https://spriomais.com.br/2022/07/07/banco-do-povo-de-caraguatatuba-libera-mais-de-r-901-mil-para-meis-em-junho/
https://diariocaicara.com.br/paroquia-santa-terezinha-realiza-22o-arraia-ate-31-de-julho/
https://diariocaicara.com.br/festival-da-tainha-pescados-caicaras-comeca-nesta-quinta-7-em-caragua/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-na-cidade-16521508


 

 
 

Caraguatatuba 

UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e reforça 

importância do teste rápido  

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e reforça 

importância do teste rápido 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem dois atletas entre os melhores do Brasil no Bicicross 

 

Notícias das Praias 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba sedia o 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

Thifany Félix, de Caraguatatuba, confirma sua pré-candidatura a deputada estadual 

pela Rede Sustentabilidade  

 

Caraguatatuba 

Comissão de Assuntos Relevantes monta ‘Ponto de Sugestão Cicloviário’ no bairro 

do Porto Novo  

 

Ubatuba Acontece 

Caraguatatuba 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e reforça 

importância do teste rápido  

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em linhas de créditos 

para microempreendedores em junho 
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http://www.webradiostudio.com.br/noticias/festival-da-tainha-pescados-caicaras-comeca-nesta-quinta-em-caraguatatuba/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/06/caraguatatuba-tem-dois-atletas-entre-os-melhores-do-brasil-no-bicicross/
https://noticiasdaspraias.com/2022/07/06/caraguatatuba-sedia-o-17o-festival-da-tainha-pescados-caicaras/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/07/07/thif-felix-de-caraguatatuba-confirma-sua-pre-candidatura-a-deputada-estadual-pela-rede-sustentabilidade/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/07/07/thif-felix-de-caraguatatuba-confirma-sua-pre-candidatura-a-deputada-estadual-pela-rede-sustentabilidade/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/07/07/comissao-de-assuntos-relevantes-monta-ponto-de-sugestao-cicloviario-no-bairro-do-porto-novo/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/07/07/comissao-de-assuntos-relevantes-monta-ponto-de-sugestao-cicloviario-no-bairro-do-porto-novo/
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http://ubatubaacontece.com.br/festival-da-tainha-pescados-caicaras-comeca-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido/
http://ubatubaacontece.com.br/uami-de-caraguatatuba-acompanha-144-casos-de-hepatites-b-e-c-e-reforca-importancia-do-teste-rapido/
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https://ubatubatimes.com.br/noticia/banco-do-povo-de-caraguatatuba-libera-mais-de-r-901-mil-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-junho


 

 
 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba pinta mais de 3,6 mil metros quadrados em 

sinalização viária na cidade 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba reforça compromisso para zelar cumprimento da Lei 

Brasileira de Inclusão 
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Saúde em Caraguá: Prefeitura inicia nova avaliação de densidade 

larvária 

 

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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Festival da Tainha & Pescados Caiçara começa nesta quinta (7) em 

Caraguá 

 

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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UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e 

reforça importância do teste rápido 

 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) da Prefeitura de 

Caraguatatuba reforça a importância da Campanha ‘Julho Amarelo’ para identificar, 

através do teste rápido, possíveis casos de hepatites virais. 

A atenção vai para as hepatites B e C que causam inflamações no fígado e, por 

serem silenciosas, quando descobertas já estão evoluídas, causando cirrose ou até 

câncer de fígado. 

São transmitidas pelo sangue, por meio da relação sexual ou em situações 

rotineiras, no compartilhamento de alicates de unha e também por injeções ou 

feridas provocadas por material contaminado. 

A hepatite B não tem cura, mas com o tratamento adequado é possível ter uma boa 

qualidade de vida. A boa notícia é que existe vacina e, hoje em dia, é administrada 

no bebê nas primeiras horas após o nascimento. Caso o adulto nunca tenha 

tomado, pode procurar a rede pública para imunização. 

Já a hepatite C não tem vacina, mas tem cura, porém, é mais perigosa com alto 

índice de câncer de fígado e é a principal causa de transplantes hepáticos. 

A doença nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem se manifestam 

na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele 

e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 



 

 
 

A melhor opção sempre será a prevenção com uso de preservativos, evitando o 

compartilhamento de objetos cortantes e com a realização dos testes rápidos 

ofertados gratuitamente na UAMI, de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h e nas 

Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 

No primeiro semestre deste ano, a UAMI realizou 745 testes rápidos de hepatite B 

e C. No mesmo período no ano passado foram 401 testes. 

Uami 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas é um equipamento da 

Secretaria de Saúde que oferece os testes rápidos de HIV/AIDS, hepatites B e C e 

sífilis. 

Também possui os serviços de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), ambulatório de 

hormonização e o trabalho de prevenção em todo município e de capacitação dos 

profissionais de saúde para teste rápido e diagnóstico. O espaço também oferece, 

gratuitamente, preservativos masculino e feminino e gel lubrificante. 

O teste rápido é aberto para toda população acima de 12 anos de idade. Caso o 

resultado seja positivo para alguma doença, é iniciado imediatamente tratamento 

com medicação de antirretrovirais para impedir a multiplicação do vírus no 

organismo e atendimento com médico infectologista, psicólogo, assistente social, 

nutricionista, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. O local também faz coleta de 

exames de laboratório e citológico. 

Confira a programação do ‘Julho Amarelo’: 

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

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

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

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

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

identificar e tratar casos positivos 

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

tratamento e tiveram alta 

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

Rápido para toda população 

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

horário de funcionamento é das 7h às 17h. 
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Prefeitura de Caraguá segue com consulta pública da PPP da limpeza 

urbana até dia 22 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba promove até o dia 22 de julho (sexta-feira), a 

consulta pública da contratação da parceria público-privada (PPP), na modalidade 

de concessão administrativa, para execução dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos no município.  

Os interessados podem fazer questionamentos, tirar dúvidas e enviar sugestões no 

licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br ou presencialmente na Secretaria 

de Administração, no Centro. A consulta pública serve para aperfeiçoar o projeto da 

concessão que será coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). O 

contrato de 20 anos será assinado com a empresa que apresentar a melhor 

proposta na licitação do tipo técnica e preço. 

A Prefeitura também promoveu três audiências públicas descentralizadas nos dias 

25, 26 e 27 de maio, nos bairros do Travessão, Massaguaçu e Indaiá, 

respectivamente, com transmissão ao vivo no canal da Prefeitura de Caraguatatuba 

no YouTube. Os presentes tiveram a oportunidade de fazer perguntas relacionadas 

à proposta e quem acompanhou a audiência pela internet pôde se manifestar pelo 

aplicativo Caraguatatuba 156 (disponível para Android ou IOS na loja do celular). 

De acordo com os estudos feitos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(Fipe), a parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa, 

envolve a execução de serviços integrados de limpeza pública e manejo de 

mailto:licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial.
https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial.


 

 
 

resíduos sólidos, através da coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição 

final de resíduos sólidos gerados no município.  

Após o dia 22 de julho, a Prefeitura de Caraguatatuba analisará as contribuições 

recebidas durante a consulta e publicará o edital de licitação para o recebimento 

das propostas das empresas interessadas na prestação do serviço. 

Depois da assinatura do contrato, a concessionária ficará responsável pela coleta e 

transporte do lixo doméstico; coleta manual dos resíduos da construção civil (RCC); 

varrição manual e mecânica de vias e logradouros públicos; implantação e 

operação dos ecopontos do Balneário dos Golfinhos, Martim de Sá e Massaguaçu; 

e a operação de transbordo de resíduos sólidos urbanos; além da instalação de um 

de centro de educação ambiental, uma usina de triagem de resíduos sólidos, uma 

usina de processamento de RCC e uma estação de transbordo. 

Mais detalhes sobre a PPP da limpeza pública estão disponíveis nos sites 

https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes ou pelo 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/ (“Empresa”/ “Licitações”/ “Licitações a 

partir de janeiro/2022”). A Secretaria de Administração fica na Av. Siqueira 

Campos, 44 – Centro. O telefone é o (12) 3897-8176 (Área de Licitação). O 

atendimento ao público é das 9h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes
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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), 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

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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Caraguatatuba segue com consulta pública da PPP da limpeza urbana 

até dia 22 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba promove até o dia 22 de julho (sexta-feira), a 

consulta pública da contratação da parceria público-privada (PPP), na modalidade 

de concessão administrativa, para execução dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos no município.  

Os interessados podem fazer questionamentos, tirar dúvidas e enviar sugestões no 

licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br ou presencialmente na Secretaria 

de Administração, no Centro.  A consulta pública serve para aperfeiçoar o projeto 

da concessão que será coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). O 

contrato de 20 anos será assinado com a empresa que apresentar a melhor 

proposta na licitação do tipo técnica e preço. 

A Prefeitura também promoveu três audiências públicas descentralizadas nos dias 

25, 26 e 27 de maio, nos bairros do Travessão, Massaguaçu e Indaiá, 

respectivamente, com transmissão ao vivo no canal daPrefeitura de Caraguatatuba 

no YouTube.  Os presentes tiveram a oportunidade de fazer perguntas relacionadas 

à proposta e quem acompanhou a audiência pela internet pôde se manifestar pelo 

aplicativo Caraguatatuba 156 (disponível para Android ou IOS na loja do celular). 

De acordo com os estudos feitos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(Fipe), a parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa, 

envolve a execução de serviços integrados de limpeza pública e manejo de 

mailto:licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial.
https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial.


 

 
 

resíduos sólidos, através da coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição 

final de resíduos sólidos gerados no município.  

Após o dia 22 de julho, a Prefeitura de Caraguatatuba analisará as contribuições 

recebidas durante a consulta e publicará o edital de licitação para o recebimento 

das propostas das empresas interessadas na prestação do serviço. 

Depois da assinatura do contrato, a concessionária ficará responsável pela coleta e 

transporte do lixo doméstico; coleta manual dos resíduos da construção civil (RCC); 

varrição manual e mecânica de vias e logradouros públicos; implantação e 

operação dos ecopontos do Balneário dos Golfinhos, Martim de Sá e Massaguaçu; 

e a operação de transbordo de resíduos sólidos urbanos; além da instalação de um 

de centro de educação ambiental, uma usina de triagem de resíduos sólidos, uma 

usina de processamento de RCC e uma estação de transbordo. 

Mais detalhes sobre a PPP da limpeza pública estão disponíveis nos sites 

https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes ou pelo 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/ (“Empresa”/ “Licitações”/ “Licitações a 

partir de janeiro/2022”).   A Secretaria de Administração fica na Av. Siqueira 

Campos, 44 – Centro. O telefone é o (12) 3897-8176 (Área de Licitação). O 

atendimento ao público é das 9h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
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Caraguatatuba promove aula aberta de Taekwondo no espaço Praia 

Para Todos no dia 16 de julho 

 

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

promove no dia 16 de julho uma aula aberta de Taekwondo, no programa Praia 

Para Todos, às 10h. 

A aula será aberta para todos que queiram participar. Os interessados devem 

comparecer ao local com roupas adequadas para atividades físicas. 

O evento abordará princípios básicos da modalidade para possibilitar que qualquer 

pessoa consiga realizar os movimentos. O objetivo da ação é incentivar a 

população e turistas a realizarem atividades físicas e conhecer a modalidade do 

Taekwondo. 

O Programa Praia Para Todos é localizado na Praia do Centro, próximo a Praça da 

Cultura. 
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UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e 

reforça importância do teste rápido 

 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) da Prefeitura de 

Caraguatatuba reforça a importância da Campanha ‘Julho Amarelo’ para identificar, 

através do teste rápido, possíveis casos de hepatites virais. 

A atenção vai para as hepatites B e C que causam inflamações no fígado e, por 

serem silenciosas, quando descobertas já estão evoluídas, causando cirrose ou até 

câncer de fígado. 

São transmitidas pelo sangue, por meio da relação sexual ou em situações 

rotineiras, no compartilhamento de alicates de unha e também por injeções ou 

feridas provocadas por material contaminado. 

A hepatite B não tem cura, mas com o tratamento adequado é possível ter uma boa 

qualidade de vida. A boa notícia é que existe vacina e, hoje em dia, é administrada 

no bebê nas primeiras horas após o nascimento. Caso o adulto nunca tenha 

tomado, pode procurar a rede pública para imunização. 

Já a hepatite C não tem vacina, mas tem cura, porém, é mais perigosa com alto 

índice de câncer de fígado e é a principal causa de transplantes hepáticos. 

A doença nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem se manifestam 

na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele 

e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 



 

 
 

A melhor opção sempre será a prevenção com uso de preservativos, evitando o 

compartilhamento de objetos cortantes e com a realização dos testes rápidos 

ofertados gratuitamente na UAMI, de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h e nas 

Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 

No primeiro semestre deste ano, a UAMI realizou 745 testes rápidos de hepatite B 

e C. No mesmo período no ano passado foram 401 testes. 

Uami 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas é um equipamento da 

Secretaria de Saúde que oferece os testes rápidos de HIV/AIDS, hepatites B e C e 

sífilis. 

Também possui os serviços de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), ambulatório de 

hormonização e o trabalho de prevenção em todo município e de capacitação dos 

profissionais de saúde para teste rápido e diagnóstico. O espaço também oferece, 

gratuitamente, preservativos masculino e feminino e gel lubrificante. 

O teste rápido é aberto para toda população acima de 12 anos de idade. Caso o 

resultado seja positivo para alguma doença, é iniciado imediatamente tratamento 

com medicação de antirretrovirais para impedir a multiplicação do vírus no 

organismo e atendimento com médico infectologista, psicólogo, assistente social, 

nutricionista, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. O local também faz coleta de 

exames de laboratório e citológico. 

Confira a programação do ‘Julho Amarelo’: 

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

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

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

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

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

identificar e tratar casos positivos 

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

tratamento e tiveram alta 

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

Rápido para toda população 

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

horário de funcionamento é das 7h às 17h. 
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Caraguatatuba tem dois atletas entre os melhores do Brasil no 

Bicicross 

 

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

participou no domingo (3), na cidade de Londrina (PR), do Campeonato Brasileiro 

de Bicicross. O município se destacou com dois atletas, que agora estão entre os 

melhores do Brasil na modalidade. 

A competição, considerada a maior do país, contou com a presença de 570 atletas. 

Caraguatatuba foi representada por três atletas, sendo eles Bryan Silva Santos e 

Lorenzo Resende, na categoria Boys de 5 e 6 anos, e Matheus Cardoso, na 

categoria Boys 9 anos. 

Por conta de uma queda, Bryan foi eliminado na competição ainda nas 

eliminatórias e terminou sua participação na 12 colocação. Já Lorenzo se 

consagrou sendo o 4° melhor do Brasil em sua categoria. Matheus sofreu uma 

queda na final, mas na recuperação acabou terminando a competição no 7º lugar. 

De acordo com Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba, o resultado vem do fruto do trabalho das atividades esportivas em 

Caraguatatuba. 

“Essas crianças, apesar da idade, já tem uma responsabilidade muito grande e 

estão alcançando cada vez mais seu espaço na modalidade. O resultado é fruto de 

um trabalho sério, liderado pela gestão do prefeito Aguilar Junior, que não poupa 

esforços para incentivar a apoiar o esporte de Caraguatatuba”, declara. 



 

 
 

Bicicross 

A modalidade de Bicicross é ofertada gratuitamente pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes e Projeto Nova Onda. O esporte é 

praticado a partir dos 4 anos na Pista de Bicicross, localizado na Avenida da Praia, 

no Centro. 

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. 
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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba com extensa programação 

 

O 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira (7) com 

uma variada programação cultural e gastronômica no Entreposto de Pesca do Porto 

Novo, na região sul de Caraguatatuba. O evento seguirá até domingo (10) com 

apresentações musicais, exposição de artesanato e outros atrativos. 

Com novo nome, a edição deste ano espera comercializar mais de 15 toneladas de 

peixes nas mais variadas receitas e in natura. Além da tainha, servida nas versões 

espalmada (aberta), recheada e especial, o cardápio terá ainda pastel de camarão, 

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

preços que variam entre R$ 7 e 80. 

O objetivo da festa é fortalecer a cultura, incentivar o turismo e movimentar a 

economia local, inclusive com a retomada dos tradicionais passeios de barco pelo 

Rio Juqueriquerê. A expectativa é reunir ao menos 30 mil pessoas durante os 

quatro dias de evento, que será animada por artistas solos e de bandas locais. 

Na quinta-feira (7), a programação inicia com o 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 o MPB do 

cantor Pacelli, além do pagode de Ed Junior, Samba 5 e US’KARAS. 

O fim de semana soma mais nove atrações, que começam sempre a partir das 12h. 

O sábado (9) abre ao som do Duo FM, Lua & Rodrigo, Thykinho Solo, Iris Manz e 



 

 
 

Cristiano Fragoso. Já no domingo (10), a festa tem Samamba Brasil, Anderson 

Coelho in Trio e as bandas Luacaiana e Conexão Túnel do Tempo. 

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 realizado entre a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de 

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

(Assopazca). Também há 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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Caraguatatuba reforça compromisso para zelar cumprimento da Lei 

Brasileira de Inclusão 

 

Nesta quarta-feira (6), a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) ou Lei Federal 13.146, que 

prevê uma série de direitos e deveres ao segmento da pessoa com deficiência 

(PcD), completa sete anos. 

O texto da LBI, que tem como base a Convenção Organização das Nações Unidas 

(ONU) sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, garante os direitos essenciais 

na vida de qualquer ser humano: acesso à saúde, educação, trabalho, cultura, 

lazer, transporte, entre outros serviços públicos existentes no Brasil e que 

apresentam demandas de toda a população. 

“Essa lei é um marco, pois instaura uma política de inclusão e pelo fim da cultura 

do preconceito em relação às pessoas com deficiência. O maior desafio da equipe 

de profissionais da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso 

(Sepedi), é consolidar e avançar o previsto na LBI como também fazer com que as 

pessoas com deficiência conheçam seus direitos e deveres”, declarou o secretário 

da Sepedi, Amauri Toledo. 

Caraguatatuba é uma das poucas cidades, no país e no estado, a ter uma 

secretaria específica para promover os direitos da pessoa com deficiência. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Sepedi, tem realizado projetos e ações 

para garantir a LBI. 



 

 
 

Entre as principais iniciativas: 

Ciapi – O Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi) 

foi inaugurado há cinco anos e oferece dois serviços: o Centro Dia e o Centro de 

Convivência. 

O Centro de Convivência oferece ações integradas que estimulam a convivência e a 

socialização com o propósito de contribuir para uma vida saudável, autônoma e 

ativa dos frequentadores (idosos e PcD acima de 18 anos). 

O Centro Dia, onde a pessoa passa a manhã e tarde, é destinado a ofertar o serviço 

da Proteção Social Especial, proporcionando atenção integral, cuidados básicos e 

promoção da qualidade de vida, preservando os laços familiares e comunitários 

para usuários com semidependência e vulnerabilidade social, entre idosos e 

pessoas com deficiência acima de 18 anos. 

Os principais objetivos do Centro Dia são o de prevenir situações de risco social; 

evitar o isolamento; fortalecer vínculos familiares; atender necessidades básicas e 

ofertar cuidados básicos, possibilitando autonomia, entre outras. 

Ciptea – A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

(Ciptea) é uma carteira municipal, criada pela Lei 2.558/2021, de autoria do 

vereador Cristian Bota, baseada na Lei Federal 13.977/2020 conhecida como lei 

“Romeo Mion”, nome do filho do apresentador de televisão Marcos Mion, que é 

uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

Esse documento é emitido pela Sepedi, tem validade em todo território nacional e 

visa garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e 

no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, 

educação, assistência social, esporte e cultura, conforme artigo 3º da Lei 

13.977/2020. 

Empregabilidade para PcD – O setor de empregabilidade da Sepedi faz o 

acolhimento das pessoas com deficiência que desejam entrar no mercado de 

trabalho, prestam orientações, selecionam currículos conforme critérios das 

empresas contratantes, realizam captação de vagas de emprego disponíveis à PcD, 

entre outras ações. 

Programa Calçada Acessível – Técnicos orientam e elaboram projeto, gratuito, aos 

munícipes para a padronização das calçadas. 

O objetivo principal da calçada com acessibilidade é possibilitar o acesso de 

pessoas com deficiência a determinados locais públicos e privados, de forma 

segura e autônoma. 

Equoterapia – A Prefeitura mantém um contrato de prestação de serviços, com a 

Associação de Apoio ao Desenvolvimento Humano (Acalento), que atende 130 

PcDs, encaminhadas pela Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso, que 



 

 
 

passam por avaliação da equipe multiprofissional da Acalento, sendo assim 

direcionados para a equoterapia, sessões com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta 

ocupacional e fisioterapia. 

A Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro 

de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação, 

buscando o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência. A 

confiança, autonomia e respeito são valores difundidos com a técnica. 

Programa Incluir –Determina a isenção do pagamento do valor cobrado para 

ingresso em casas de diversões, praças esportivas e similares, locais de shows e 

espetáculos no Município de Caraguatatuba, às pessoas com deficiência (PcD). 

Programa Acesso Livre – Concede a credencial de isenção de tarifa de transporte 

coletivo urbano público às pessoas com deficiência, assim como ao acompanhante, 

caso lhe couber este direito de estar acompanhado na sua locomoção, mediante 

laudo descritivo para esse fim. 

Cadastro e CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde) – Todas as pessoas com deficiência que buscam a Sepedi passam pela 

codificação da CIF em atendimento ao artigo 2º da LBI, que prevê a avaliação da 

deficiência, quando necessária, de forma biopsicossocial, a ser realizada por 

equipe multiprofissional e interdisciplinar. É uma forma de entender melhor as 

condições e as necessidades de cada paciente. 

Educação Inclusiva – A Secretaria Municipal de Educação tem o setor de Educação 

Inclusiva, que é referência no atendimento dos estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais (NEE). O setor visa garantir o acesso e a permanência dos 

alunos a um ensino de qualidade, minimizando as barreiras e potencializando as 

habilidades. 

Além disso, Caraguatatuba conta com os Centros de Referência para Inclusão 

Escolar e Social – CRIES, que são os espaços de atendimento especializado nas 

áreas de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e serviço social, visando 

intervenção nas áreas do desenvolvimento humano (comunicação, 

comportamento, socialização, aprendizagem, psicomotricidade, atividades básicas 

de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, desenvolvimento sensorial, 

emocional e motor). 

Esporte Adaptado – A Secretaria de Esportes e Recreação Pessoas tem o setor de 

Esportes Adaptados que oferece à PcD as seguintes modalidades para prática 

esportiva com professores especializados: natação, bocha, atletismo, rollerski 

(esqui com rodas) e Taekwondo. 
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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba com extensa programação 

 

O 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira (7) com 

uma variada programação cultural e gastronômica no Entreposto de Pesca do Porto 

Novo, na região sul de Caraguatatuba. O evento seguirá até domingo (10) com 

apresentações musicais, exposição de artesanato e outros atrativos. 

Com novo nome, a edição deste ano espera comercializar mais de 15 toneladas de 

peixes nas mais variadas receitas e in natura. Além da tainha, servida nas versões 

espalmada (aberta), recheada e especial, o cardápio terá ainda pastel de camarão, 

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

preços que variam entre R$ 7 e 80. 

O objetivo da festa é fortalecer a cultura, incentivar o turismo e movimentar a 

economia local, inclusive com a retomada dos tradicionais passeios de barco pelo 

Rio Juqueriquerê. A expectativa é reunir ao menos 30 mil pessoas durante os 

quatro dias de evento, que será animada por artistas solos e de bandas locais. 

Na quinta-feira (7), a programação inicia com o 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 o MPB do 

cantor Pacelli, além do pagode de Ed Junior, Samba 5 e US’KARAS. 



 

 
 

O fim de semana soma mais nove atrações, que começam sempre a partir das 12h. 

O sábado (9) abre ao som do Duo FM, Lua & Rodrigo, Thykinho Solo, Iris Manz e 

Cristiano Fragoso. Já no domingo (10), a festa tem Samamba Brasil, Anderson 

Coelho in Trio e as bandas Luacaiana e Conexão Túnel do Tempo. 

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 realizado entre a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de 

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

(Assopazca). Também há 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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Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em 

linhas de créditos para microempreendedores em junho 

 

O Banco do Povo de Caraguatatuba liberou em junho R$ 90.150,30 em linhas de 

financiamento para microempreendedores. Esse valor é cerca de 8,4% maior que o 

volume liberado no mesmo mês em 2021. Ao analisar a quantia liberada no 

primeiro semestre de 2022, R$ 520.457,48, ele também é superior ao período do 

ano passado, quando foram assinados R$ 497.237,00 em contratos. 

O resultado é considerado muito positivo pelo gestor do Banco do Povo, Cauê 

Rugio, até porque, no mês passado, o setor mudou de endereço e houve 

treinamento das equipes “Ficamos alguns dias fechados, por isso o volume não foi 

ainda maior”. 

O balanço mostrou, ainda, que em junho foram recuperados R$ 46.976,12 

referentes a contratos inadimplentes. 

O Banco do Povo oferece linha de crédito que ajuda no crescimento do micro e 

pequeno empreendedor (MEI) que podem optar por programas como o Empreenda 

Rápido ou Empreenda Mulher. 

Conforme Cauê Rubio, o micro e pequeno empreendedor que conseguem recursos 

junto ao Banco do Povo também contam com ações de fomento ao 



 

 
 

empreendedorismo como Empreenda Caraguatatuba e parcerias com a Associação 

Comercial, Sebrae, Senai e Fundo Social de Caraguatatuba. 

Como obter um empréstimo do Banco do Povo 

O Banco do Povo oferece linhas de crédito para investimentos comerciais, tanto 

para pessoa física (informal ou profissional liberal), como para empresas (com 

CNPJ). Os valores variam de acordo com a categoria, sendo até R$ 15 mil para 

pessoas físicas e R$ 21 mil para pessoas jurídicas. A taxa de juros pode ser de 

0,35% a 1% ao mês. 

O valor do crédito deve ser direcionado a necessidades do empreendimento, tais 

como melhorias estruturais, móveis, equipamentos, ferramentas, matéria-prima, 

despesas, entre outros. 

As linhas disponíveis são Empreenda Rápido ou Empreenda Mulher, que em 

parceria com o Sebrae oferecem qualificação empreendedora como pré-requisito 

para a obtenção do crédito. A certificação pode ser obtida presencialmente no 

Sebrae, ou nos sites: 

http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/empreendarapido/ e 

https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/. 

Mais informações podem ser obtidas no Espaço Empreenda Já onde fica Banco do 

Povo, o Sebrae e a Sala do Empreendedor,  na Avenida Engenheiro João Fonseca, 

233, no Centro (ao lado do Silvinha). O atendimento presencial é das 9h às 16h. 

Contato por email: bpp.caragua@gmail.com ou 

caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br; telefone: (12) 3883-1682 e whatsapp: 

(12) 99773-4811. 

Outra opção para moradores da Região Sul é o Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Microempreendedor (CATE) que fica à Avenida José Herculano, 7.495, no 

Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170, com horário de 

atendimento das 8h às14h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/empreendarapido/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/
mailto:caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br
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Fernando Haddad cumpre agenda em cidades do Litoral Norte quinta 

(7) e sexta-feira (8) 

 

Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao Governo do estado de São Paulo, cumpre 

agendas na quinta-feira (7) e também na sexta-feira (8), em cidades do Litoral 

Norte. A série de atividades se inicia em Caraguatatuba, passa por São Sebastião e 

termina em Ubatuba. 

Na quinta-feira, Haddad visita o Bispo Dom José Carlos Chacorowisk e também a 

Câmara Municipal de Caraguatatuba pela manhã. Durante a tarde, vai estar em 

uma reunião om trabalhadores do Porto no Sindicato dos Arrumadores de São 

Sebastião e numa plenária com militantes e pré-candidatos do PT. 

Já na sexta-feira, a agenda do candidato petista começa com uma visita à colônia 

de pesca, inclui café da manhã na Prefeitura e também uma reunião com 

sociedade civil, entidades e partidos. 

Intenção de voto 

De acordo com o novo levantamento realizado pelo OVALE/Paraná Pesquisas, 

Fernando Haddad lidera com 30,6% dos votos válidos para o Governo do estado. 

Na segunda posição, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Márcio França (PSB) 

seguem empatados tecnicamente, com 19,2% e 17%; respectivamente. 

https://www.012news.com.br/ovale-parana-pesquisas-haddad-pt-lidera-com-306-felicio-psd-tem-07/


 

 
 

A pesquisa ainda apontou que 11% dos entrevistados disseram que vão votar em 

branco ou nulo, enquanto outros 9,5% não sabem ou não responderam. 

O levantamento ouviu eleitores de 77 municípios entre os dias 27 e 30 de julho de 

2022. A margem de erros da pesquisa é de 2,3% para mais ou para menos, com 

95% de confiabilidade, segundo o instituto. 
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Caraguá inicia nova ADL para diagnosticar proliferação da dengue na 

cidade 

 

Agentes do Centro de Controle de Zoonoses de Caraguatatuba iniciaram, nesta 

semana, a terceira Avaliação de Densidade Larvária (ADL) do ano. Desta vez, todos 

os bairros da cidade 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, a prefeitura disponibilizou o Disque 

Dengue, nos telefones: (12) 3887-6888 ou 156. 
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Festival da Tainha começa nesta quinta (7) em Caraguatatuba; veja 

programação 

 

O 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira (7) e 

segue até o domingo (10), 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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Caraguatatuba promove aula aberta de Taekwondo no espaço Praia 

Para Todos no dia 16 de julho 

 

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

promove no dia 16 de julho uma aula aberta de Taekwondo, no programa Praia 

Para Todos, às 10h. 

A aula será aberta para todos que queiram participar. Os interessados devem 

comparecer ao local com roupas adequadas para atividades físicas. 

O evento abordará princípios básicos da modalidade para possibilitar que qualquer 

pessoa consiga realizar os movimentos. O objetivo da ação é incentivar a 

população e turistas a realizarem atividades físicas e conhecer a modalidade do 

Taekwondo. 



 

 
 

O Programa Praia Para Todos é localizado na Praia do Centro, próximo a Praça da 

Cultura. 
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Caraguatatuba tem dois atletas entre os melhores do Brasil no 

Bicicross 

 

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

participou no domingo (3), na cidade de Londrina (PR), do Campeonato Brasileiro 

de Bicicross. O município se destacou com dois atletas, que agora estão entre os 

melhores do Brasil na modalidade. 

A competição, considerada a maior do país, contou com a presença de 570 atletas. 

Caraguatatuba foi representada por três atletas, sendo eles Bryan Silva Santos e 

Lorenzo Resende, na categoria Boys de 5 e 6 anos, e Matheus Cardoso, na 

categoria Boys 9 anos. 



 

 
 

Por conta de uma queda, Bryan foi eliminado na competição ainda nas 

eliminatórias e terminou sua participação na 12° colocação. Já Lorenzo se 

consagrou sendo o 4° melhor do Brasil em sua categoria. Matheus sofreu uma 

queda na final, mas na recuperação acabou terminando a competição no 7º lugar. 

De acordo com Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba, o resultado vem do fruto do trabalho das atividades esportivas em 

Caraguatatuba. 

“Essas crianças, apesar da idade, já tem uma responsabilidade muito grande e 

estão alcançando cada vez mais seu espaço na modalidade. O resultado é fruto de 

um trabalho sério, liderado pela gestão do prefeito Aguilar Junior, que não poupa 

esforços para incentivar a apoiar o esporte de Caraguatatuba”, declara. 

Bicicross 

A modalidade de Bicicross é ofertada gratuitamente pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes e Projeto Nova Onda. O esporte é 

praticado a partir dos 4 anos na Pista de Bicicross, localizado na Avenida da Praia, 

no Centro. 

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. 
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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: 8 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/ 

Rede social da Editora: instagram.com/jeftelivros/ 

http://www.instagram.com/emerson_salino/
https://www.instagram.com/jeftelivros/
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Auditório Maristela de Oliveira recebe 1º Recital de Inverno ‘Viva-Voz 

Estúdio’ 

 

Nesta sexta-feira (8), às 19h, o Auditório Maristela de Oliveira recebe o 1º Recital 

de Inverno ‘Viva-Voz Estúdio’, com os alunos de canto da professora Eliana Bañeza. 

O evento tem entrada gratuita e estará aberto a doações de produtos para recém 

nascidos, bebês e crianças de até cinco anos, como: fraldas descartáveis ou de 

pano, pomada antiassaduras, termômetro, toalha de banho, roupas e agasalhos, 

calçados e artigos em geral para enxoval que estejam em boas condições. As 

doações obtidas atenderão crianças dos bairros Jardim Tarumãs, Pegorelli e Olaria 

em Caraguatatuba. 



 

 
 

Em seu repertório, o Recital de Inverno trará músicas sertanejas, MPB – Música 

Popular Brasileira e internacional, como o country, além de intervenções com 

interpretação de causos bem humorados, frases e mensagens. Vale ressaltar que 

durante a apresentação é recomendado o uso de máscara. 

Sobre a maestrina e regente Eliana Bañeza 

Eliana Bañeza é cantora, regente coral e coach vocal. Fundadora do ‘Água Viva 

Coral’, ela conduziu o grupo de 1994 a 2006. Foi também condutora de outros 

coros e grupos no Litoral Norte. Durante a pandemia, fortaleceu seu 

empreendimento de aulas e coach vocal no formato híbrido, atendendo pessoas da 

região, do país e também do exterior. 

Serviço 

1º Recital de Inverno ‘Viva-Voz Estúdio’ 

Dia: 8 de julho (sexta-feira) 

Horário: 19h 

Entrada Gratuita 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro de Caraguatatuba (sede da Fundacc) 
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Prefeitura de Caraguatatuba reforça compromisso para zelar 

cumprimento da Lei Brasileira de Inclusão 

 

Nesta quarta-feira (6), a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) ou Lei Federal 13.146, que 

prevê uma série de direitos e deveres ao segmento da pessoa com deficiência 

(PcD), completa sete anos. 

O texto da LBI, que tem como base a Convenção Organização das Nações Unidas 

(ONU) sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, garante os direitos essenciais 

na vida de qualquer ser humano: acesso à saúde, educação, trabalho, cultura, 

lazer, transporte, entre outros serviços públicos existentes no Brasil e que 

apresentam demandas de toda a população. 



 

 
 

“Essa lei é um marco, pois instaura uma política de inclusão e pelo fim da cultura 

do preconceito em relação às pessoas com deficiência. O maior desafio da equipe 

de profissionais da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso 

(Sepedi), é consolidar e avançar o previsto na LBI como também fazer com que as 

pessoas com deficiência conheçam seus direitos e deveres”, declarou o secretário 

da Sepedi, Amauri Toledo. 

Caraguatatuba é uma das poucas cidades, no país e no estado, a ter uma 

secretaria específica para promover os direitos da pessoa com deficiência. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Sepedi, tem realizado projetos e ações 

para garantir a LBI. 

Entre as principais iniciativas: 

Ciapi – O Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi) 

foi inaugurado há cinco anos e oferece dois serviços: o Centro Dia e o Centro de 

Convivência. 

O Centro de Convivência oferece ações integradas que estimulam a convivência e a 

socialização com o propósito de contribuir para uma vida saudável, autônoma e 

ativa dos frequentadores (idosos e PcD acima de 18 anos). 

O Centro Dia, onde a pessoa passa a manhã e tarde, é destinado a ofertar o serviço 

da Proteção Social Especial, proporcionando atenção integral, cuidados básicos e 

promoção da qualidade de vida, preservando os laços familiares e comunitários 

para usuários com semidependência e vulnerabilidade social, entre idosos e 

pessoas com deficiência acima de 18 anos. 

Os principais objetivos do Centro Dia são o de prevenir situações de risco social; 

evitar o isolamento; fortalecer vínculos familiares; atender necessidades básicas e 

ofertar cuidados básicos, possibilitando autonomia, entre outras. 

Ciptea – A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

(Ciptea) é uma carteira municipal, criada pela Lei 2.558/2021, de autoria do 

vereador Cristian Bota, baseada na Lei Federal 13.977/2020 conhecida como lei 

“Romeo Mion”, nome do filho do apresentador de televisão Marcos Mion, que é 

uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

Esse documento é emitido pela Sepedi, tem validade em todo território nacional e 

visa garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e 

no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, 

educação, assistência social, esporte e cultura, conforme artigo 3º da Lei 

13.977/2020. 

Empregabilidade para PcD – O setor de empregabilidade da Sepedi faz o 

acolhimento das pessoas com deficiência que desejam entrar no mercado de 

trabalho, prestam orientações, selecionam currículos conforme critérios das 



 

 
 

empresas contratantes, realizam captação de vagas de emprego disponíveis à PcD, 

entre outras ações. 

Programa Calçada Acessível – Técnicos orientam e elaboram projeto, gratuito, aos 

munícipes para a padronização das calçadas. 

O objetivo principal da calçada com acessibilidade é possibilitar o acesso de 

pessoas com deficiência a determinados locais públicos e privados, de forma 

segura e autônoma. 

Equoterapia – A Prefeitura mantém um contrato de prestação de serviços, com a 

Associação de Apoio ao Desenvolvimento Humano (Acalento), que atende 130 

PcDs, encaminhadas pela Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso, que 

passam por avaliação da equipe multiprofissional da Acalento, sendo assim 

direcionados para a equoterapia, sessões com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta 

ocupacional e fisioterapia. 

A Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro 

de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação, 

buscando o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência. A 

confiança, autonomia e respeito são valores difundidos com a técnica. 

Programa Incluir –Determina a isenção do pagamento do valor cobrado para 

ingresso em casas de diversões, praças esportivas e similares, locais de shows e 

espetáculos no Município de Caraguatatuba, às pessoas com deficiência (PcD). 

Programa Acesso Livre – Concede a credencial de isenção de tarifa de transporte 

coletivo urbano público às pessoas com deficiência, assim como ao acompanhante, 

caso lhe couber este direito de estar acompanhado na sua locomoção, mediante 

laudo descritivo para esse fim. 

Cadastro e CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde) – Todas as pessoas com deficiência que buscam a Sepedi passam pela 

codificação da CIF em atendimento ao artigo 2º da LBI, que prevê a avaliação da 

deficiência, quando necessária, de forma biopsicossocial, a ser realizada por 

equipe multiprofissional e interdisciplinar. É uma forma de entender melhor as 

condições e as necessidades de cada paciente. 

Educação Inclusiva – A Secretaria Municipal de Educação tem o setor de Educação 

Inclusiva, que é referência no atendimento dos estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais (NEE). O setor visa garantir o acesso e a permanência dos 

alunos a um ensino de qualidade, minimizando as barreiras e potencializando as 

habilidades. 

Além disso, Caraguatatuba conta com os Centros de Referência para Inclusão 

Escolar e Social – CRIES, que são os espaços de atendimento especializado nas 

áreas de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e serviço social, visando 



 

 
 

intervenção nas áreas do desenvolvimento humano (comunicação, 

comportamento, socialização, aprendizagem, psicomotricidade, atividades básicas 

de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, desenvolvimento sensorial, 

emocional e motor). 

Esporte Adaptado – A Secretaria de Esportes e Recreação Pessoas tem o setor de 

Esportes Adaptados que oferece à PcD as seguintes modalidades para prática 

esportiva com professores especializados: natação, bocha, atletismo, rollerski 

(esqui com rodas) e Taekwondo. 
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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba com extensa programação 

 

O 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira (7) com 

uma variada programação cultural e gastronômica no Entreposto de Pesca do Porto 

Novo, na região sul de Caraguatatuba. O evento seguirá até domingo (10) com 

apresentações musicais, exposição de artesanato e outros atrativos. 

Com novo nome, a edição deste ano espera comercializar mais de 15 toneladas de 

peixes nas mais variadas receitas e in natura. Além da tainha, servida nas versões 

espalmada (aberta), recheada e especial, o cardápio terá ainda pastel de camarão, 

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

preços que variam entre R$ 7 e 80. 



 

 
 

O objetivo da festa é fortalecer a cultura, incentivar o turismo e movimentar a 

economia local, inclusive com a retomada dos tradicionais passeios de barco pelo 

Rio Juqueriquerê. A expectativa é reunir ao menos 30 mil pessoas durante os 

quatro dias de evento, que será animada por artistas solos e de bandas locais. 

Na quarta-feira (7), a programação inicia com o 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 o MPB do 

cantor Pacelli, além do pagode de Ed Junior, Samba 5 e US’KARAS. 

O fim de semana soma mais nove atrações, que começam sempre a partir das 12h. 

O sábado (9) abre ao som do Duo FM, Lua & Rodrigo, Thykinho Solo, Iris Manz e 

Cristiano Fragoso. Já no domingo (10), a festa tem Samamba Brasil, Anderson 

Coelho in Trio e as bandas Luacaiana e Conexão Túnel do Tempo. 

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 realizado entre a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de 

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

(Assopazca). Também há 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 Brasil14h – Anderson Coelho in Trio 

16h – Banda Luacaiana 

18h – Banda Conexão Túnel do Tempo 
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Educação de Caraguatatuba segue com capacitação sobre TDAH, 

dislexia e outros transtornos de aprendizagem 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Educação, em atenção à 

Lei 14.254/21, que instituiu o acompanhamento para educandos com transtorno 

do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), dislexia e outros transtornos de 

aprendizagem, está sensibilizando a rede municipal de ensino desde o início do 

ano letivo com a realização de ações programadas sobre o tema. 

Promovida pelo setor de Educação Inclusiva da pasta, nas últimas semanas foi 

realizada uma capacitação interna para cerca de 70 profissionais do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), que atuam nas salas de recursos multifuncionais, 

especialistas (Assistentes Sociais, Fonoaudiólogas, Psicólogos e Terapeutas 

Ocupacionais) e professores do Apoio Pedagógico. Os encontros virtuais ocorreram 

nos dias 20, 27 de junho e 4 de julho, através do Canal do Youtube do setor de 

Informática Educativa. 

Com a temática ‘TDAH e outros transtornos de aprendizagem’ a capacitação contou 

com a participação voluntária de profissionais do Lume. O primeiro encontro 

(20/06) foi realizado pela fonoaudióloga e psicopedagoga clínica, integrante do 

quadro de profissionais do Hospital Sírio-Libanês, Andréa Cristina Cardoso. O 

segundo (27/06) teve a contribuição do médico psiquiatra, Dr. Jorge Luiz G. Freire 

Simeão, atuante há mais de 22 anos na área e membro da Associação Brasileira 

de Déficit de Atenção (ABDA). O terceiro e último encontro (04/07) contou com a 



 

 
 

colaboração do psicólogo clínico, Diretor-Executivo Voluntário e membro-científico 

da ABDA, Dr. Ronaldo Ferreira Ramos juntamente com a fonoaudióloga e 

psicopedagoga clínica, Andréa Cristina Cardoso. 

A capacitação teve como objetivo proporcionar aos participantes a oportunidade de 

aprofundar conhecimentos e esclarecer dúvidas sobre as especificidades das 

pessoas com TDAH, dislexia e outros transtornos de aprendizagem, suas demandas 

e necessidades, as melhores formas de atendê-las; além de conhecer 

possibilidades de adaptação pedagógica para esses estudantes. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, participou da abertura do último encontro. 

Ela cumprimentou a todos pela participação e agradeceu aos profissionais que 

trouxeram, de maneira voluntária, contribuições muito importantes para a prática 

dos educadores e técnicos da rede. “Minha gratidão aos profissionais do Lume pela 

disponibilidade. Parabenizo aos nossos profissionais e educadores pela busca 

constante de aprendizado e atualização dos conhecimentos. Esse é o nosso 

principal objetivo, atendermos cada vez melhor nossos alunos”, disse. 

A diretora do Setor de Educação Inclusiva, Fabiana Matos, comentou que as 

capacitações fazem parte de um conjunto de ações planejadas pela Secretaria 

Municipal de Educação de Caraguatatuba, com apoio do setor. No mês de março, 

mais de 400 profissionais do quadro de apoio escolar, entre Agentes de 

Desenvolvimento Infantil, Agentes de Apoio Escolar e Estagiários foram capacitados 

sobre o tema. E em junho os professores da rede municipal também foram 

sensibilizados por meio de material visual, vídeo e abertura para envio de 

perguntas sobre a temática TDAH com a psicóloga Silvia Helena. 

A próxima etapa está prevista para o 2º semestre letivo com um encontro temático 

com integrantes das equipes de gestão escolar. 
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Prefeitura de Caraguá segue com consulta pública da PPP da limpeza 

urbana até dia 22 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba promove até o dia 22 de julho (sexta-feira), a 

consulta pública da contratação da parceria público-privada (PPP), na modalidade 

de concessão administrativa, para execução dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos no município. 

Os interessados podem fazer questionamentos, tirar dúvidas e enviar sugestões no 

licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br ou presencialmente na Secretaria 

de Administração, no Centro.  A consulta pública serve para aperfeiçoar o projeto 

da concessão que será coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). O 

mailto:licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

contrato de 20 anos será assinado com a empresa que apresentar a melhor 

proposta na licitação do tipo técnica e preço. 

A Prefeitura também promoveu três audiências públicas descentralizadas nos dias 

25, 26 e 27 de maio, nos bairros do Travessão, Massaguaçu e Indaiá, 

respectivamente, com transmissão ao vivo no canal da Prefeitura de Caraguatatuba 

no YouTube.  Os presentes tiveram a oportunidade de fazer perguntas relacionadas 

à proposta e quem acompanhou a audiência pela internet pôde se manifestar pelo 

aplicativo Caraguatatuba 156 (disponível para Android ou IOS na loja do celular). 

De acordo com os estudos feitos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(Fipe), a parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa, 

envolve a execução de serviços integrados de limpeza pública e manejo de 

resíduos sólidos, através da coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição 

final de resíduos sólidos gerados no município. 

Após o dia 22 de julho, a Prefeitura de Caraguatatuba analisará as contribuições 

recebidas durante a consulta e publicará o edital de licitação para o recebimento 

das propostas das empresas interessadas na prestação do serviço. 

Depois da assinatura do contrato, a concessionária ficará responsável pela coleta e 

transporte do lixo doméstico; coleta manual dos resíduos da construção civil (RCC); 

varrição manual e mecânica de vias e logradouros públicos; implantação e 

operação dos ecopontos do Balneário dos Golfinhos, Martim de Sá e Massaguaçu; 

e a operação de transbordo de resíduos sólidos urbanos; além da instalação de um 

de centro de educação ambiental, uma usina de triagem de resíduos sólidos, uma 

usina de processamento de RCC e uma estação de transbordo. 

Mais detalhes sobre a PPP da limpeza pública estão disponíveis nos sites 

https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes ou pelo 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/ (“Empresa”/ “Licitações”/ “Licitações a 

partir de janeiro/2022”).   A Secretaria de Administração fica na Av. Siqueira 

Campos, 44 – Centro. O telefone é o (12) 3897-8176 (Área de Licitação). O 

atendimento ao público é das 9h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial.
https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial.
https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
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Prefeitura de Caraguatatuba premia alunos do Concurso de Desenho 

‘Seu lixo é problema nosso’ 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba realizou, nesta quarta-feira (6), a premiação dos 

alunos da 2ª etapa do Concurso de Desenho ‘Seu lixo é problema nosso’, uma 

iniciativa conjunta das Secretarias de Educação e de Meio Ambiente, Agricultura e 

Pesca. 

A solenidade foi promovida na sede da Secretaria de Turismo, onde os quadros 

com os desenhos vencedores foram colocados em exposição. 

O evento contou com a participação do secretário adjunto de Meio Ambiente, João 

Silva de Paula Ferreira, secretária da Educação, Márcia Paiva e secretária de 

Turismo, Maria Fernanda Galter Reis. 



 

 
 

Os quatro alunos premiados na 2ª etapa do concurso foram Samuel Batista da 

Silva Santos, da EMEFEBS Ricardo Luques Sammarco Serra, do 5º ano A; Valentina 

Ferreira Polomiato Soares, do 4º ano B, da EMEI EMEF Benedito Inácio Soares; 

Hellena Ramos Berezoski, do 5º ano B, da EMEF Carlos Altero Ortega e Melissa 

Costa de Faria, do 5º ano D, da EMEF Prof.ª Jane Urbano Focesi. 

Além deles, também esteve presente a primeira turma a participar do projeto, os 

alunos do 4º ano B da EMEF Prof. Jorge Passos, do Jaraguazinho. Todos foram 

parabenizados pelos esforços, dedicação e criatividade. 

O momento foi especial para a secretária da Educação, Márcia Paiva, que falou 

sobre a importância de engajar as escolas em projetos ambientais. “É bom ver o 

envolvimento e empenho de todos vocês, pois sabemos que educação ambiental é 

um trabalho de formiguinha, que começa nas escolas, com as crianças, e se 

propagam para as comunidades e para os pais”, disse. 

Os desenhos em exposição retrataram, principalmente, a necessidade de cuidar do 

planeta terra. 

O objetivo do concurso foi alertar para as questões ambientais do município, 

evidenciando a temática da educação ambiental e tratando temas importantes 

como o descarte irregular de resíduos, a coleta seletiva, a preservação da 

biodiversidade e as ações que trazem uma reflexão sobre a importância da 

natureza na vida das pessoas. 

Para o secretário adjunto de Meio Ambiente, João Silva de Paula Ferreira, a 

educação é o primeiro passo para tornar o mundo o lugar melhor. “A educação é de 

suma importância para o crescimento do ser humano e para as questões que 

envolvem o meio ambiente. O objetivo do Concurso de Desenho é mudar hábitos e 

fazer com que a consciência ambiental seja praticada no dia a dia”, disse. 

Os desenhos estarão em exposição na Secretaria de Turismo, na Avenida da Praia 

do Centro, até o dia 25 de julho. 
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UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e 

reforça importância do teste rápido 

 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) da Prefeitura de 

Caraguatatuba reforça a importância da Campanha ‘Julho Amarelo’ para identificar, 

através do teste rápido, possíveis casos de hepatites virais. 

A atenção vai para as hepatites B e C que causam inflamações no fígado e, por 

serem silenciosas, quando descobertas já estão evoluídas, causando cirrose ou até 

câncer de fígado. 

São transmitidas pelo sangue, por meio da relação sexual ou em situações 

rotineiras, no compartilhamento de alicates de unha e também por injeções ou 

feridas provocadas por material contaminado. 



 

 
 

A hepatite B não tem cura, mas com o tratamento adequado é possível ter uma boa 

qualidade de vida. A boa notícia é que existe vacina e, hoje em dia, é administrada 

no bebê nas primeiras horas após o nascimento. Caso o adulto nunca tenha 

tomado, pode procurar a rede pública para imunização. 

Já a hepatite C não tem vacina, mas tem cura, porém, é mais perigosa com alto 

índice de câncer de fígado e é a principal causa de transplantes hepáticos. 

A doença nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem se manifestam 

na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele 

e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 

A melhor opção sempre será a prevenção com uso de preservativos, evitando o 

compartilhamento de objetos cortantes e com a realização dos testes rápidos 

ofertados gratuitamente na UAMI, de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h e nas 

Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 

No primeiro semestre deste ano, a UAMI realizou 745 testes rápidos de hepatite B 

e C. No mesmo período no ano passado foram 401 testes. 

Uami 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas é um equipamento da 

Secretaria de Saúde que oferece os testes rápidos de HIV/AIDS, hepatites B e C e 

sífilis. 

Também possui os serviços de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), ambulatório de 

hormonização e o trabalho de prevenção em todo município e de capacitação dos 

profissionais de saúde para teste rápido e diagnóstico. O espaço também oferece, 

gratuitamente, preservativos masculino e feminino e gel lubrificante. 

O teste rápido é aberto para toda população acima de 12 anos de idade. Caso o 

resultado seja positivo para alguma doença, é iniciado imediatamente tratamento 

com medicação de antirretrovirais para impedir a multiplicação do vírus no 

organismo e atendimento com médico infectologista, psicólogo, assistente social, 

nutricionista, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. O local também faz coleta de 

exames de laboratório e citológico. 

Confira a programação do ‘Julho Amarelo’: 

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

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

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

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

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

identificar e tratar casos positivos 



 

 
 

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

tratamento e tiveram alta 

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

Rápido para toda população 

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

horário de funcionamento é das 7h às 17h. 
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Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em 

linhas de créditos para microempreendedores em junho 

 

O Banco do Povo de Caraguatatuba liberou em junho R$ 90.150,30 em linhas de 

financiamento para microempreendedores. Esse valor é cerca de 8,4% maior que o 

volume liberado no mesmo mês em 2021. Ao analisar a quantia liberada no 

primeiro semestre de 2022, R$ 520.457,48, ele também é superior ao período do 

ano passado, quando foram assinados R$ 497.237,00 em contratos. 

O resultado é considerado muito positivo pelo gestor do Banco do Povo, Cauê 

Rugio, até porque, no mês passado, o setor mudou de endereço e houve 

treinamento das equipes “Ficamos alguns dias fechados, por isso o volume não foi 

ainda maior”. 



 

 
 

O balanço mostrou, ainda, que em junho foram recuperados R$ 46.976,12 

referentes a contratos inadimplentes. 

O Banco do Povo oferece linha de crédito que ajuda no crescimento do micro e 

pequeno empreendedor (MEI) que podem optar por programas como o Empreenda 

Rápido ou Empreenda Mulher. 

Conforme Cauê Rubio, o micro e pequeno empreendedor que conseguem recursos 

junto ao Banco do Povo também contam com ações de fomento ao 

empreendedorismo como Empreenda Caraguatatuba e parcerias com a Associação 

Comercial, Sebrae, Senai e Fundo Social de Caraguatatuba. 

Como obter um empréstimo do Banco do Povo 

O Banco do Povo oferece linhas de crédito para investimentos comerciais, tanto 

para pessoa física (informal ou profissional liberal), como para empresas (com 

CNPJ). Os valores variam de acordo com a categoria, sendo até R$ 15 mil para 

pessoas físicas e R$ 21 mil para pessoas jurídicas. A taxa de juros pode ser de 

0,35% a 1% ao mês. 

O valor do crédito deve ser direcionado a necessidades do empreendimento, tais 

como melhorias estruturais, móveis, equipamentos, ferramentas, matéria-prima, 

despesas, entre outros. 

As linhas disponíveis são Empreenda Rápido ou Empreenda Mulher, que em 

parceria com o Sebrae oferecem qualificação empreendedora como pré-requisito 

para a obtenção do crédito. A certificação pode ser obtida presencialmente no 

Sebrae, ou nos sites: 

http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/empreendarapido/ e 

https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/. 

Mais informações podem ser obtidas no Espaço Empreenda Já onde fica Banco do 

Povo, o Sebrae e a Sala do Empreendedor,  na Avenida Engenheiro João Fonseca, 

233, no Centro (ao lado do Silvinha). O atendimento presencial é das 9h às 16h. 

Contato por email: bpp.caragua@gmail.com ou 

caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br; telefone: (12) 3883-1682 e whatsapp: 

(12) 99773-4811. 

Outra opção para moradores da Região Sul é o Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Microempreendedor (CATE) que fica à Avenida José Herculano, 7.495, no 

Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170, com horário de 

atendimento das 8h às14h. 

 

 

 

 

 

http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/empreendarapido/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/
mailto:caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br
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Prefeitura de Caraguatatuba pinta mais de 3,6 mil metros quadrados 

em sinalização viária na cidade 

 

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

Proteção ao Cidadão, prossegue com o trabalho de pintura das sinalizações viárias 

horizontais e colocação de placas em várias regiões do município. 

Somente em junho, foram realizados mais de 3,6 mil metros quadrados de pintura 

e revitalização dos bairros de norte a sul do município e 15 vias foram beneficiadas 

com o serviço. 

A Secretaria realizou a pintura de lombadas, vagas de curta duração, carga e 

descarga, vagas exclusivas para deficientes, idosos e ambulância. 



 

 
 

O serviço foi executado na Avenida Eurico Gaspar Dutra, na Tabatinga, e Rua Mario 

Raul de Morais Andrade, no Massaguaçu, na região norte. 

As equipes também estiveram na região Centro Sul, na Avenida Marechal Deodoro 

da Fonseca, no Tinga; Rua Joaquim José da Silva Xavier, Poiares; Avenida Ministro 

Dilson Funaro, Pontal Santamarina; Rua Olavo Bilac e Rua Sete, no Morro do 

Algodão. O serviço também foi realizado na Rua Carlos Faria Alvarenga, no Jaraguá; 

e Avenida José da Costa Pinheiro Junior, no Travessão e Perequê Mirim. 

E os bairros da região Central que foram contemplados são: Avenida Acre, Rua 

Rodrigues Alves e Osíris Nepomuceno, no Indaiá; as Avenidas Miguel Varlez, Arthur 

Costa Filho, Frei Pacífico Wagner e Prisciliana de Castilho, no Centro, além da 

Travessa Benedito Aires Nepomuceno e Rua Tertuliano Fogaça, Caputera; e 

Avenida Dr. Aldino Schiavi, na Martim de Sá. 

Ainda no último mês foram instaladas em torno de 50 novas placas sinalizadoras 

com o objetivo de complementar as marcações feitas nas ruas, informar sobre 

lombadas e ruas sem saída. 

A manutenção e melhoria da sinalização são importantes para garantir o bom 

funcionamento do trânsito, auxiliando os motoristas e garantindo também os 

direitos e a segurança dos cidadãos. 

O serviço segue a todo vapor e também será estendido a outros locais da cidade. 
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Comissão de Assuntos Relevantes monta ‘Ponto de Sugestão 

Cicloviário’ no bairro do Porto Novo 

 

Para colher dados sobre o fluxo de ciclistas que utilizam as vias públicas para 

transporte, lazer e prática esportiva a Comissão de Assuntos Relevantes (CAR) –

Sistema Cicloviário, desenvolvida pela Câmara Municipal de Caraguatatuba, vem 

realizando pesquisas a partir de pontos de abordagem em que ciclistas podem 

deixar suas críticas e sugestões. 

Os vereadores Gil Oliveira, Vera Morais e Marcos Kinkas, estiveram no bairro do 

Porto Novo recentemente com o objetivo de ouvir a população em relação a 

qualidade e as sugestões para melhorias nas ciclovias da cidade. 

O chamado “Ponto de Sugestão Cicloviário” foi montado ao lado da ciclovia bem 

próximo a ponte do Porto Novo. A ação integra os trabalhos da CAR criada para a 

formatação de políticas públicas e melhorias no Sistema Ciclo viário do Município. 

De acordo com o presidente da Comissão, o vereador Gil Oliveira, esse 

levantamento de dados é fundamental. “Através destes dados poderemos pensar 

em políticas públicas com metas específicas, como, por exemplo, implantação de 

um sistema ciclístico viário que garanta a qualidade e segurança na circulação de 

bicicletas em todas as regiões da cidade e torne a modalidade urbana da nossa 

cidade mais sustentável”, comentou Gil Oliveira.  



 

 
 

Para o vereador e relator da CAR, Marcos Kinkas, o bate-papo com a população 

certamente renderá bons frutos. “Ouvimos as pessoas que passaram pelo local, 

anotamos suas sugestões de melhorias e esta participação popular é fundamental 

para que pontuemos as deficiências e alertemos ao Poder Executivo sobre as reais 

necessidades do nosso sistema cicloviário e das ciclofaixas do Município”, 

destacou Kinkas. 

Integrante da Comissão, a vereadora Vera Morais, também reforçou a importância 

da participação da população. “Assim como fizemos no Porto Novo, ouviremos mais 

pessoas em outros locais, saber a real necessidade de quem utiliza as ciclovias é 

fundamental para alicerçar o trabalho da Comissão”, finalizou Vera Morais. 
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Comissão de Assuntos Relevantes monta ‘Ponto de Sugestão 

Cicloviário’ no bairro do Porto Novo 

 

Para colher dados sobre o fluxo de ciclistas que utilizam as vias públicas para 

transporte, lazer e prática esportiva a Comissão de Assuntos Relevantes (CAR) –

Sistema Cicloviário, desenvolvida pela Câmara Municipal de Caraguatatuba, vem 

realizando pesquisas a partir de pontos de abordagem em que ciclistas podem 

deixar suas críticas e sugestões. 

Os vereadores Gil Oliveira, Vera Morais e Marcos Kinkas, estiveram no bairro do 

Porto Novo recentemente com o objetivo de ouvir a população em relação a 

qualidade e as sugestões para melhorias nas ciclovias da cidade. 

O chamado “Ponto de Sugestão Cicloviário” foi montado ao lado da ciclovia bem 

próximo a ponte do Porto Novo. A ação integra os trabalhos da CAR criada para a 

formatação de políticas públicas e melhorias no Sistema Ciclo viário do Município. 

De acordo com o presidente da Comissão, o vereador Gil Oliveira, esse 

levantamento de dados é fundamental. “Através destes dados poderemos pensar 

em políticas públicas com metas específicas, como, por exemplo, implantação de 

um sistema ciclístico viário que garanta a qualidade e segurança na circulação de 

bicicletas em todas as regiões da cidade e torne a modalidade urbana da nossa 

cidade mais sustentável”, comentou Gil Oliveira. 



 

 
 

Para o vereador e relator da CAR, Marcos Kinkas, o bate-papo com a população 

certamente renderá bons frutos. “Ouvimos as pessoas que passaram pelo local, 

anotamos suas sugestões de melhorias e esta participação popular é fundamental 

para que pontuemos as deficiências e alertemos ao Poder Executivo sobre as reais 

necessidades do nosso sistema cicloviário e das ciclofaixas do Município”, 

destacou Kinkas. 

Integrante da Comissão, a vereadora Vera Morais, também reforçou a importância 

da participação da população. “Assim como fizemos no Porto Novo, ouviremos mais 

pessoas em outros locais, saber a real necessidade de quem utiliza as ciclovias é 

fundamental para alicerçar o trabalho da Comissão”, finalizou Vera Morais. 
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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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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba com extensa programação 

 

O 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira (7) com 

uma variada programação cultural e gastronômica no Entreposto de Pesca do Porto 

Novo, na região sul de Caraguatatuba. O evento seguirá até domingo (10) com 

apresentações musicais, exposição de artesanato e outros atrativos. 

Com novo nome, a edição deste ano espera comercializar mais de 15 toneladas de 

peixes nas mais variadas receitas e in natura. Além da tainha, servida nas versões 

espalmada (aberta), recheada e especial, o cardápio terá ainda pastel de camarão, 

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

preços que variam entre R$ 7 e 80. 

O objetivo da festa é fortalecer a cultura, incentivar o turismo e movimentar a 

economia local, inclusive com a retomada dos tradicionais passeios de barco pelo 

Rio Juqueriquerê. A expectativa é reunir ao menos 30 mil pessoas durante os 

quatro dias de evento, que será animada por artistas solos e de bandas locais. 

Na quinta-feira (7), a programação inicia com o 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 o MPB do 

cantor Pacelli, além do pagode de Ed Junior, Samba 5 e US’KARAS. 

O fim de semana soma mais nove atrações, que começam sempre a partir das 12h. 

O sábado (9) abre ao som do Duo FM, Lua & Rodrigo, Thykinho Solo, Iris Manz e 

Cristiano Fragoso. Já no domingo (10), a festa tem Samamba Brasil, Anderson 

Coelho in Trio e as bandas Luacaiana e Conexão Túnel do Tempo. 

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 realizado entre a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de 

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

(Assopazca). Também há 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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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 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

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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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 120 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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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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Educação de Caraguatatuba segue com capacitação sobre TDAH, 

dislexia e outros transtornos de aprendizagem 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Educação, em atenção à 

Lei 14.254/21, que instituiu o acompanhamento para educandos com transtorno 

do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), dislexia e outros transtornos de 

aprendizagem, está sensibilizando a rede municipal de ensino desde o início do 

ano letivo com a realização de ações programadas sobre o tema. 

Promovida pelo setor de Educação Inclusiva da pasta, nas últimas semanas foi 

realizada uma capacitação interna para cerca de 70 profissionais do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), que atuam nas salas de recursos multifuncionais, 

especialistas (Assistentes Sociais, Fonoaudiólogas, Psicólogos e Terapeutas 

Ocupacionais) e professores do Apoio Pedagógico. Os encontros virtuais ocorreram 

nos dias 20, 27 de junho e 4 de julho, através do Canal do Youtube do setor de 

Informática Educativa. 

Com a temática ‘TDAH e outros transtornos de aprendizagem’ a capacitação contou 

com a participação voluntária de profissionais do Lume. O primeiro encontro 

(20/06) foi realizado pela fonoaudióloga e psicopedagoga clínica, integrante do 

quadro de profissionais do Hospital Sírio-Libanês, Andréa Cristina Cardoso. O 

segundo (27/06) teve a contribuição do médico psiquiatra, Dr. Jorge Luiz G. Freire 

Simeão, atuante há mais de 22 anos na área e membro da Associação Brasileira 

de Déficit de Atenção (ABDA). O terceiro e último encontro (04/07) contou com a 

colaboração do psicólogo clínico, Diretor-Executivo Voluntário e membro-científico 

da ABDA, Dr. Ronaldo Ferreira Ramos juntamente com a fonoaudióloga e 

psicopedagoga clínica, Andréa Cristina Cardoso. 



 

 
 

A capacitação teve como objetivo proporcionar aos participantes a oportunidade de 

aprofundar conhecimentos e esclarecer dúvidas sobre as especificidades das 

pessoas com TDAH, dislexia e outros transtornos de aprendizagem, suas demandas 

e necessidades, as melhores formas de atendê-las; além de conhecer 

possibilidades de adaptação pedagógica para esses estudantes. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, participou da abertura do último encontro. 

Ela cumprimentou a todos pela participação e agradeceu aos profissionais que 

trouxeram, de maneira voluntária, contribuições muito importantes para a prática 

dos educadores e técnicos da rede. “Minha gratidão aos profissionais do Lume pela 

disponibilidade. Parabenizo aos nossos profissionais e educadores pela busca 

constante de aprendizado e atualização dos conhecimentos. Esse é o nosso 

principal objetivo, atendermos cada vez melhor nossos alunos”, disse. 

A diretora do Setor de Educação Inclusiva, Fabiana Matos, comentou que as 

capacitações fazem parte de um conjunto de ações planejadas pela Secretaria 

Municipal de Educação de Caraguatatuba, com apoio do setor. No mês de março, 

mais de 400 profissionais do quadro de apoio escolar, entre Agentes de 

Desenvolvimento Infantil, Agentes de Apoio Escolar e Estagiários foram capacitados 

sobre o tema. E em junho os professores da rede municipal também foram 

sensibilizados por meio de material visual, vídeo e abertura para envio de 

perguntas sobre a temática TDAH com a psicóloga Silvia Helena. 

A próxima etapa está prevista para o 2º semestre letivo com um encontro temático 

com integrantes das equipes de gestão escolar. 
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Prefeitura de Caraguá segue com consulta pública da PPP da limpeza 

urbana até dia 22 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba promove até o dia 22 de julho (sexta-feira), a 

consulta pública da contratação da parceria público-privada (PPP), na modalidade 

de concessão administrativa, para execução dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos no município. 

Os interessados podem fazer questionamentos, tirar dúvidas e enviar sugestões 

no licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br ou presencialmente na 

Secretaria de Administração, no Centro.  A consulta pública serve para aperfeiçoar 

o projeto da concessão que será coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos 

(Sesep). O contrato de 20 anos será assinado com a empresa que apresentar a 

melhor proposta na licitação do tipo técnica e preço. 

A Prefeitura também promoveu três audiências públicas descentralizadas nos dias 

25, 26 e 27 de maio, nos bairros do Travessão, Massaguaçu e Indaiá, 

respectivamente, com transmissão ao vivo no canal da Prefeitura de Caraguatatuba 

no YouTube.  Os presentes tiveram a oportunidade de fazer perguntas relacionadas 

à proposta e quem acompanhou a audiência pela internet pôde se manifestar pelo 

aplicativo Caraguatatuba 156 (disponível para Android ou IOS na loja do celular). 

De acordo com os estudos feitos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(Fipe), a parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa, 

envolve a execução de serviços integrados de limpeza pública e manejo de 

resíduos sólidos, através da coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição 

final de resíduos sólidos gerados no município. 

mailto:licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial.
https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial.


 

 
 

Após o dia 22 de julho, a Prefeitura de Caraguatatuba analisará as contribuições 

recebidas durante a consulta e publicará o edital de licitação para o recebimento 

das propostas das empresas interessadas na prestação do serviço. 

Depois da assinatura do contrato, a concessionária ficará responsável pela coleta e 

transporte do lixo doméstico; coleta manual dos resíduos da construção civil (RCC); 

varrição manual e mecânica de vias e logradouros públicos; implantação e 

operação dos ecopontos do Balneário dos Golfinhos, Martim de Sá e Massaguaçu; 

e a operação de transbordo de resíduos sólidos urbanos; além da instalação de um 

de centro de educação ambiental, uma usina de triagem de resíduos sólidos, uma 

usina de processamento de RCC e uma estação de transbordo. 

Mais detalhes sobre a PPP da limpeza pública estão disponíveis nos 

sites https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes o

u pelo https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/ (“Empresa”/ “Licitações”/ 

“Licitações a partir de janeiro/2022”).   A Secretaria de Administração fica na Av. 

Siqueira Campos, 44 – Centro. O telefone é o (12) 3897-8176 (Área de Licitação). 

O atendimento ao público é das 9h às 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
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Caraguatatuba promove aula aberta de Taekwondo no espaço Praia 

Para Todos no dia 16 de julho 

 

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

promove no dia 16 de julho uma aula aberta de Taekwondo, no programa Praia 

Para Todos, às 10h. 

A aula será aberta para todos que queiram participar. Os interessados devem 

comparecer ao local com roupas adequadas para atividades físicas. 

O evento abordará princípios básicos da modalidade para possibilitar que qualquer 

pessoa consiga realizar os movimentos. O objetivo da ação é incentivar a 

população e turistas a realizarem atividades físicas e conhecer a modalidade do 

Taekwondo. 

O Programa Praia Para Todos é localizado na Praia do Centro, próximo a Praça da 

Cultura. 
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Caraguatatuba tem dois atletas entre os melhores do Brasil no 

Bicicross 

 

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

participou no domingo (3), na cidade de Londrina (PR), do Campeonato Brasileiro 

de Bicicross. O município se destacou com dois atletas, que agora estão entre os 

melhores do Brasil na modalidade. 

A competição, considerada a maior do país, contou com a presença de 570 atletas. 

Caraguatatuba foi representada por três atletas, sendo eles Bryan Silva Santos e 

Lorenzo Resende, na categoria Boys de 5 e 6 anos, e Matheus Cardoso, na 

categoria Boys 9 anos. 

Por conta de uma queda, Bryan foi eliminado na competição ainda nas 

eliminatórias e terminou sua participação na 12° colocação. Já Lorenzo se 

consagrou sendo o 4° melhor do Brasil em sua categoria. Matheus sofreu uma 

queda na final, mas na recuperação acabou terminando a competição no 7º lugar. 

De acordo com Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba, o resultado vem do fruto do trabalho das atividades esportivas em 

Caraguatatuba. 

“Essas crianças, apesar da idade, já tem uma responsabilidade muito grande e 

estão alcançando cada vez mais seu espaço na modalidade. O resultado é fruto de 

um trabalho sério, liderado pela gestão do prefeito Aguilar Junior, que não poupa 

esforços para incentivar a apoiar o esporte de Caraguatatuba”, declara. 

Bicicross 

A modalidade de Bicicross é ofertada gratuitamente pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes e Projeto Nova Onda. O esporte é 



 

 
 

praticado a partir dos 4 anos na Pista de Bicicross, localizado na Avenida da Praia, 

no Centro. 

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. 
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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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Prefeitura de Caraguatatuba reforça compromisso para zelar 

cumprimento da Lei Brasileira de Inclusão 

 

Nesta quarta-feira (6), a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) ou Lei Federal 13.146, que 

prevê uma série de direitos e deveres ao segmento da pessoa com deficiência 

(PcD), completa sete anos. 

O texto da LBI, que tem como base a Convenção Organização das Nações Unidas 

(ONU) sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, garante os direitos essenciais 

na vida de qualquer ser humano: acesso à saúde, educação, trabalho, cultura, 

lazer, transporte, entre outros serviços públicos existentes no Brasil e que 

apresentam demandas de toda a população. 

“Essa lei é um marco, pois instaura uma política de inclusão e pelo fim da cultura 

do preconceito em relação às pessoas com deficiência. O maior desafio da equipe 

de profissionais da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso 

(Sepedi), é consolidar e avançar o previsto na LBI como também fazer com que as 

pessoas com deficiência conheçam seus direitos e deveres”, declarou o secretário 

da Sepedi, Amauri Toledo. 

Caraguatatuba é uma das poucas cidades, no país e no estado, a ter uma 

secretaria específica para promover os direitos da pessoa com deficiência. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Sepedi, tem realizado projetos e ações 

para garantir a LBI. 

Entre as principais iniciativas: 

Ciapi – O Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi) 

foi inaugurado há cinco anos e oferece dois serviços: o Centro Dia e o Centro de 

Convivência. 



 

 
 

O Centro de Convivência oferece ações integradas que estimulam a convivência e a 

socialização com o propósito de contribuir para uma vida saudável, autônoma e 

ativa dos frequentadores (idosos e PcD acima de 18 anos). 

O Centro Dia, onde a pessoa passa a manhã e tarde, é destinado a ofertar o serviço 

da Proteção Social Especial, proporcionando atenção integral, cuidados básicos e 

promoção da qualidade de vida, preservando os laços familiares e comunitários 

para usuários com semidependência e vulnerabilidade social, entre idosos e 

pessoas com deficiência acima de 18 anos. 

Os principais objetivos do Centro Dia são o de prevenir situações de risco social; 

evitar o isolamento; fortalecer vínculos familiares; atender necessidades básicas e 

ofertar cuidados básicos, possibilitando autonomia, entre outras. 

Ciptea – A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

(Ciptea) é uma carteira municipal, criada pela Lei 2.558/2021, de autoria do 

vereador Cristian Bota, baseada na Lei Federal 13.977/2020 conhecida como lei 

“Romeo Mion”, nome do filho do apresentador de televisão Marcos Mion, que é 

uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

Esse documento é emitido pela Sepedi, tem validade em todo território nacional e 

visa garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e 

no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, 

educação, assistência social, esporte e cultura, conforme artigo 3º da Lei 

13.977/2020. 

Empregabilidade para PcD – O setor de empregabilidade da Sepedi faz o 

acolhimento das pessoas com deficiência que desejam entrar no mercado de 

trabalho, prestam orientações, selecionam currículos conforme critérios das 

empresas contratantes, realizam captação de vagas de emprego disponíveis à PcD, 

entre outras ações. 

Programa Calçada Acessível – Técnicos orientam e elaboram projeto, gratuito, aos 

munícipes para a padronização das calçadas. 

O objetivo principal da calçada com acessibilidade é possibilitar o acesso de 

pessoas com deficiência a determinados locais públicos e privados, de forma 

segura e autônoma. 

Equoterapia – A Prefeitura mantém um contrato de prestação de serviços, com a 

Associação de Apoio ao Desenvolvimento Humano (Acalento), que atende 130 

PcDs, encaminhadas pela Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso, que 

passam por avaliação da equipe multiprofissional da Acalento, sendo assim 

direcionados para a equoterapia, sessões com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta 

ocupacional e fisioterapia. 



 

 
 

A Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro 

de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação, 

buscando o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência. A 

confiança, autonomia e respeito são valores difundidos com a técnica. 

Programa Incluir –Determina a isenção do pagamento do valor cobrado para 

ingresso em casas de diversões, praças esportivas e similares, locais de shows e 

espetáculos no Município de Caraguatatuba, às pessoas com deficiência (PcD). 

Programa Acesso Livre – Concede a credencial de isenção de tarifa de transporte 

coletivo urbano público às pessoas com deficiência, assim como ao acompanhante, 

caso lhe couber este direito de estar acompanhado na sua locomoção, mediante 

laudo descritivo para esse fim. 

Cadastro e CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde) – Todas as pessoas com deficiência que buscam a Sepedi passam pela 

codificação da CIF em atendimento ao artigo 2º da LBI, que prevê a avaliação da 

deficiência, quando necessária, de forma biopsicossocial, a ser realizada por 

equipe multiprofissional e interdisciplinar. É uma forma de entender melhor as 

condições e as necessidades de cada paciente. 

Educação Inclusiva – A Secretaria Municipal de Educação tem o setor de Educação 

Inclusiva, que é referência no atendimento dos estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais (NEE). O setor visa garantir o acesso e a permanência dos 

alunos a um ensino de qualidade, minimizando as barreiras e potencializando as 

habilidades. 

Além disso, Caraguatatuba conta com os Centros de Referência para Inclusão 

Escolar e Social – CRIES, que são os espaços de atendimento especializado nas 

áreas de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e serviço social, visando 

intervenção nas áreas do desenvolvimento humano (comunicação, 

comportamento, socialização, aprendizagem, psicomotricidade, atividades básicas 

de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, desenvolvimento sensorial, 

emocional e motor). 

Esporte Adaptado – A Secretaria de Esportes e Recreação Pessoas tem o setor de 

Esportes Adaptados que oferece à PcD as seguintes modalidades para prática 

esportiva com professores especializados: natação, bocha, atletismo, rollerski 

(esqui com rodas) e Taekwondo. 
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Auditório Maristela de Oliveira recebe 1º Recital de Inverno ‘Viva-Voz 

Estúdio’ 

 

Nesta sexta-feira (8), às 19h, o Auditório Maristela de Oliveira recebe o 1º Recital 

de Inverno ‘Viva-Voz Estúdio’, com os alunos de canto da professora Eliana Bañeza. 

O evento tem entrada gratuita e estará aberto a doações de produtos para recém 

nascidos, bebês e crianças de até cinco anos, como: fraldas descartáveis ou de 

pano, pomada antiassaduras, termômetro, toalha de banho, roupas e agasalhos, 

calçados e artigos em geral para enxoval que estejam em boas condições. As 

doações obtidas atenderão crianças dos bairros Jardim Tarumãs, Pegorelli e Olaria 

em Caraguatatuba. 

Em seu repertório, o Recital de Inverno trará músicas sertanejas, MPB – Música 

Popular Brasileira e internacional, como o country, além de intervenções com 

interpretação de causos bem humorados, frases e mensagens. Vale ressaltar que 

durante a apresentação é recomendado o uso de máscara. 

Sobre a maestrina e regente Eliana Bañeza 

Eliana Bañeza é cantora, regente coral e coach vocal. Fundadora do ‘Água Viva 

Coral’, ela conduziu o grupo de 1994 a 2006. Foi também condutora de outros 

coros e grupos no Litoral Norte. Durante a pandemia, fortaleceu seu 

empreendimento de aulas e coach vocal no formato híbrido, atendendo pessoas da 

região, do país e também do exterior. 

Serviço 



 

 
 

1º Recital de Inverno ‘Viva-Voz Estúdio’ 

Dia: 08 de julho (sexta-feira) 

Horário: 19h 

Entrada Gratuita 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro de Caraguatatuba (sede da Fundacc) 
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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba com extensa programação 

 

O 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira (7) com 

uma variada programação cultural e gastronômica no Entreposto de Pesca do Porto 

Novo, na região sul de Caraguatatuba. O evento seguirá até domingo (10) com 

apresentações musicais, exposição de artesanato e outros atrativos. 

Com novo nome, a edição deste ano espera comercializar mais de 15 toneladas de 

peixes nas mais variadas receitas e in natura. Além da tainha, servida nas versões 

espalmada (aberta), recheada e especial, o cardápio terá ainda pastel de camarão, 

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

preços que variam entre R$ 7 e 80. 

O objetivo da festa é fortalecer a cultura, incentivar o turismo e movimentar a 

economia local, inclusive com a retomada dos tradicionais passeios de barco pelo 

Rio Juqueriquerê. A expectativa é reunir ao menos 30 mil pessoas durante os 

quatro dias de evento, que será animada por artistas e bandas locais. 

Na quarta-feira (7), a programação inicia com o 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 o MPB do 

cantor Pacelli, além do pagode de Ed Junior, Samba 5 e US’KARAS. 

O fim de semana soma mais nove atrações, que começam sempre a partir das 12h. 

O sábado (9) abre ao som do Duo FM, Lua & Rodrigo, Thykinho Solo, Iris Manz e 

Cristiano Fragoso. Já no domingo (10), a festa tem Samamba Brasil, Anderson 

Coelho in Trio e as bandas Luacaiana e Conexão Túnel do Tempo. 

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 realizado 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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Agenda Cultural traz festival de dança, exposição fotográfica, recital 

de música e cinema gratuito 

 

Neste fim de semana, a programação cultural traz diversas atrações para todos os 

gostos. Festival de dança, recital de música, lançamento de livro, exposição de 

fotografia e o clássico cineminha na Videoteca Lúcio Braun. 

A programação começa nesta quinta-feira (7), a partir das 18h, com a abertura 

do Festival Dançar a Vida Caraguatatuba, que será realizado no TMC – Teatro 

Mario Covas até o próximo dia 16 de julho. 

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

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

uma hora de antecedência na bilheteria do teatro. Em paralelo à competição e às 

premiações oferecidas aos participantes, serão realizados Workshops, com 

participação aberta àqueles que não estiverem concorrendo no Festival. 

No mesmo local, ocorrerão apresentações no Palco Fundacc, que estará localizado 

na área externa do teatro, onde estarão reunidas as demais obras oriundas de 

seletivas anteriores ou diretamente inscritas para o local, cuja programação é 

diversificada e tem como objetivo oferecer ao público apresentações de qualidade 

em espaço aberto. Informações sobre vagas e participação podem ser adquiridas 

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

Aqueles que estiverem pelo Centro, poderão visitar gratuitamente a exposição 

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

mailto:promodancaacademias@gmail.com


 

 
 

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

Tamoios no município de Caraguatatuba. 

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

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

Centro. 

Na sexta-feira (8), o Auditório Maristela de Oliveira recebe o 1º Recital de Inverno 

‘Viva-Voz Estúdio’, com os alunos de canto da professora Eliana Bañeza. O evento 

tem entrada gratuita e estará aberto a doações de produtos de enxoval, roupas e 

sapatos para recém nascidos, bebês e crianças de até cinco anos. As doações 

obtidas atenderão crianças dos bairros Jardim Tarumãs, Pegorelli e Olaria. 

Em seu repertório, o Recital de Inverno trará músicas sertanejas, internacionais e 

Música Popular Brasileira (MPB), além de intervenções com interpretação de 

causos bem humorados, frases e mensagens. 

No mesmo dia, também às 19h, o Espaço Regional ‘Aglaê Magalhães Daniel 

(Kaká), localizado na Biblioteca Municipal Afonso Schmidt, recebe o autor Emerson 

Salino para o lançamento e noite de autógrafos da adaptação de ‘Senhora’, 

releitura do romance de José de Alencar que compõe a Coleção Criando Versões – 

Clássicos da Literatura, da Editora JEFTE. 

‘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. 

E no sábado (9), o projeto Cine Clube, cinema gratuito realizado na Videoteca Lúcio 

Braun, exibe ao público a animação ‘Meu Malvado Favorito’, às 16h, e o aclamado 

‘O Senhor dos Anéis: As Duas Torres’, às 20h. Ambas as sessões contam com 

pipoca grátis. 

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. 

Serviço 

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

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

Entrada Gratuita 

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

Mais informações: (12) 3883-9980 



 

 
 

 Festival Dançar a Vida Caraguatatuba 

Data: 07 a 16 de julho 

Horário: segunda a sexta, a partir das 18h | fins de semana, a partir das 16h 

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

Mais informações: (12) 3881-2623 

 1º Recital de Inverno ‘Viva-Voz Estúdio’ 

Dia: 08 de julho (sexta-feira) 

Horário: 19h 

Entrada Gratuita 

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

 Lançamento 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 

 Cine Clube 

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

Dia 09 – às 16h –Meu Malvado Favorito | L 

Dia 09 – às 20h – O Senhor dos Anéis: As Duas Torres |12 

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

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Comissão de Assuntos Relevantes monta ‘Ponto de Sugestão 

Cicloviário’ no bairro do Porto Novo 

 

Para colher dados sobre o fluxo de ciclistas que utilizam as vias públicas para 

transporte, lazer e prática esportiva a Comissão de Assuntos Relevantes (CAR) –

Sistema Cicloviário, desenvolvida pela Câmara Municipal de Caraguatatuba, vem 

realizando pesquisas a partir de pontos de abordagem em que ciclistas podem 

deixar suas críticas e sugestões. 

Os vereadores Gil Oliveira, Vera Morais e Marcos Kinkas, estiveram no bairro do 

Porto Novo recentemente com o objetivo de ouvir a população em relação a 

qualidade e as sugestões para melhorias nas ciclovias da cidade. 

O chamado “Ponto de Sugestão Cicloviário” foi montado ao lado da ciclovia bem 

próximo a ponte do Porto Novo. A ação integra os trabalhos da CAR criada para a 

formatação de políticas públicas e melhorias no Sistema Ciclo viário do Município. 

De acordo com o presidente da Comissão, o vereador Gil Oliveira, esse 

levantamento de dados é fundamental. “Através destes dados poderemos pensar 

em políticas públicas com metas específicas, como, por exemplo, implantação de 

um sistema ciclístico viário que garanta a qualidade e segurança na circulação de 



 

 
 

bicicletas em todas as regiões da cidade e torne a modalidade urbana da nossa 

cidade mais sustentável”, comentou Gil Oliveira. 

Para o vereador e relator da CAR, Marcos Kinkas, o bate-papo com a população 

certamente renderá bons frutos. “Ouvimos as pessoas que passaram pelo local, 

anotamos suas sugestões de melhorias e esta participação popular é fundamental 

para que pontuemos as deficiências e alertemos ao Poder Executivo sobre as reais 

necessidades do nosso sistema cicloviário e das ciclofaixas do Município”, 

destacou Kinkas. 

Integrante da Comissão, a vereadora Vera Morais, também reforçou a importância 

da participação da população. “Assim como fizemos no Porto Novo, ouviremos mais 

pessoas em outros locais, saber a real necessidade de quem utiliza as ciclovias é 

fundamental para alicerçar o trabalho da Comissão”, finalizou Vera Morais. 
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Caraguatatuba tem dois atletas entre os melhores do Brasil no 

Bicicross 

 

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

participou no domingo (3), na cidade de Londrina (PR), do Campeonato Brasileiro 

de Bicicross. O município se destacou com dois atletas, que agora estão entre os 

melhores do Brasil na modalidade. 

A competição, considerada a maior do país, contou com a presença de 570 atletas. 

Caraguatatuba foi representada por três atletas, sendo eles Bryan Silva Santos e 

Lorenzo Resende, na categoria Boys de 5 e 6 anos, e Matheus Cardoso, na 

categoria Boys 9 anos. 

Por conta de uma queda, Bryan foi eliminado na competição ainda nas 

eliminatórias e terminou sua participação na 12° colocação. Já Lorenzo se 

consagrou sendo o 4° melhor do Brasil em sua categoria. Matheus sofreu uma 

queda na final, mas na recuperação acabou terminando a competição no 7º lugar. 

De acordo com Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba, o resultado vem do fruto do trabalho das atividades esportivas em 

Caraguatatuba. 

“Essas crianças, apesar da idade, já tem uma responsabilidade muito grande e 

estão alcançando cada vez mais seu espaço na modalidade. O resultado é fruto de 

um trabalho sério, liderado pela gestão do prefeito Aguilar Junior, que não poupa 

esforços para incentivar a apoiar o esporte de Caraguatatuba”, declara. 



 

 
 

Bicicross 

A modalidade de Bicicross é ofertada gratuitamente pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes e Projeto Nova Onda. O esporte é 

praticado a partir dos 4 anos na Pista de Bicicross, localizado na Avenida da Praia, 

no Centro. 

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. 
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Caraguá recebe do estado de SP R$ 5 milhões para obras viárias 

 

Caraguá recebe investimento de R$ 5 milhões do ‘Programa Respeito à Vida’ para 

obras viárias de recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, rampas 

de acessibilidade, faixas de pedestres, lombofaixas e lombadas, entre outros 

investimentos que o município achar necessário. 

Também foram entregues duas viaturas para atuar nas ocorrências da Defesa Civil, 

um minibus para atender as demandas da Secretaria de Saúde e uma máquina 

motoniveladora para as ações da Secretaria de Serviços Públicos. Tudo isto, foi 

acordado no evento ‘Governo na Área’, realizado pelo Governo do Estado de São 

Paulo, em São José dos Campos, no dia 06 de junho. 

Governo na Área 

É uma iniciativa que aproxima a gestão pública do cidadão, com entregas em todas 

as regiões do estado, fundamentais para o fortalecimento dos municípios paulistas 

em áreas estratégicas como educação, saúde, segurança e desenvolvimento 

socioeconômico, entre outras. 

Para o governador Rodrigo Garcia é fundamental ouvir as demandas de cada 

região, para saber onde investir corretamente. “É também uma forma de prestar 

contas e ver o que estamos fazendo, mas quero reforçar que queremos mais. O 

Vale do Paraíba será o polo de inovação e que assim continue no futuro”, concluiu. 
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Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em 

créditos para MEIs em junho 

Esse valor é cerca de 8,4% maior do que o volume liberado em junho de 2021 

 

O Banco do Povo de Caraguatatuba liberou, em junho, R$ 90.150,30 em linhas de 

financiamento para microempreendedores. 

De acordo com a prefeitura, esse valor é cerca de 8,4% maior que o volume 

liberado em junho de 2021. Ao analisar a quantia liberada no primeiro semestre de 

2022 (R$ 520.457,48), esse valor de junho também é superior ao período do ano 

passado, quando foram assinados R$ 497.237,00 em contratos. 

O balanço mostrou, ainda, que em junho foram recuperados R$ 46.976,12 

referentes a contratos inadimplentes. 

O Banco do Povo oferece linha de crédito que ajuda no crescimento do MEI (micro e 

pequeno empreendedor) que também podem optar por programas como o 

Empreenda Rápido ou Empreenda Mulher. 

Como obter um empréstimo do Banco do Povo 

O Banco do Povo oferece linhas de crédito para investimentos comerciais, tanto 

para pessoa física (informal ou profissional liberal), como para empresas (com 

CNPJ). Os valores variam de acordo com a categoria, sendo até R$ 15 mil para 



 

 
 

pessoas físicas e R$ 21 mil para pessoas jurídicas. A taxa de juros pode ser de 

0,35% a 1% ao mês. 

O valor do crédito deve ser direcionado a necessidades do empreendimento, tais 

como melhorias estruturais, móveis, equipamentos, ferramentas, matéria-prima, 

despesas, entre outros. 

As linhas disponíveis são Empreenda Rápido ou Empreenda Mulher, que em 

parceria com o Sebrae oferecem qualificação empreendedora como pré-requisito 

para a obtenção do crédito. A certificação pode ser obtida presencialmente no 

Sebrae, ou nesses sites: 

http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/empreendarapido/ e https://ww

w.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/. 

Mais informações podem ser obtidas no Espaço Empreenda Já onde fica Banco do 

Povo, o Sebrae e a Sala do Empreendedor, na Avenida Engenheiro João Fonseca, 

233, no Centro (ao lado do Silvinha). 

O atendimento presencial é das 9h às 16h. Contato por email: 

bpp.caragua@gmail.com ou caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br; telefone: (12) 

3883-1682 e whatsapp: (12) 99773-4811. 

Outra opção para moradores da Região Sul é o CATE (Centro de Apoio ao 

Trabalhador e Microempreendedor) que fica na Avenida José Herculano, Nº7.495, 

no Travessão (Subprefeitura Sul). Telefone (12) 3882-6170 e horário de 

atendimento das 8h às14h. 
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Paróquia Santa Terezinha realiza 22º Arraiá até 31 de julho. 

 

Começou no último fim de semana, o 22º Arraiá da Paróquia Santa Terezinha, de 

Caraguatatuba. 

Entre as principais atrações da festa social estão comidas típicas e o tradicional 

show de prêmios. O evento será realizado de sexta-feira a domingo, até o final do 

mês de julho, sempre a partir das 19h. 

Os participantes do show de prêmios poderão concorrer a um carro, uma TV Led, 

um vale construção, um vale supermercado de R$ 1 mil, premiação de até R$ 2 mil 

e muito mais. 

Além da Paróquia Santa Terezinha, outras Paróquias da Diocese realizaram festas 

em honra aos santos juninos, São João, Santo Antônio e São Pedro. A Paróquia 

Nossa Senhora da Glória realizou o 4º Arraiá no último domingo (03/07). 

Já a Paróquia São João Batista celebrou a solenidade de seu padroeiro com uma 

linda festa em 24 de junho. Houve uma quermesse na Paróquia Nossa Senhora 

D’Ajuda e Bonsucesso, de Ilhabela, no último fim de semana, em louvor a São 

Pedro. 



 

 
 

O Santuário Diocesano de Santo Antônio realizou a festa do seu padroeiro até 26 

de junho. 

Todas as festas estão sendo realizadas de maneira presencial após dois anos de 

pandemia. 
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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta (7) em 

Caraguá. 

 

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

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

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

cultura, gastronomia, música, artesanato e outros atrativos. 

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

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

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

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

preços que variam entre R$ 7 e 80. 

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

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

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

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

grupo US’KARAS. 

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

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

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

e as bandas Luacaiana e Conexão Túnel do Tempo. 

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

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

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



 

 
 

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

procurar as empresas responsáveis no espaço do evento. 

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

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

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 
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Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C na cidade 

Prefeitura alerta para a importância da Campanha ‘Julho Amarelo’ 

 

A UAMI (Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas) de Caraguatatuba 

acompanha 144 casos de hepatites B e C na cidade. 

A prefeitura alerta para a importância da Campanha ‘Julho Amarelo’ para 

identificar, através do teste rápido, possíveis casos de hepatites virais. 

A atenção vai para as hepatites B e C que causam inflamações no fígado e, por 

serem silenciosas, quando descobertas já estão evoluídas, causando cirrose ou até 

câncer de fígado. 

São transmitidas pelo sangue, por meio da relação sexual ou em situações 

rotineiras, no compartilhamento de alicates de unha e também por injeções ou 

feridas provocadas por material contaminado. 

A hepatite B não tem cura, mas com o tratamento adequado é possível ter uma boa 

qualidade de vida.  

A vacina é administrada no bebê nas primeiras horas após o nascimento. Caso o 

adulto nunca tenha tomado, pode procurar a rede pública para imunização. 



 

 
 

Já a hepatite C não tem vacina, mas tem cura. Ela é a mais perigosa com alto 

índice de câncer de fígado e é a principal causa de transplantes hepáticos. 

A UAMI oferta testes grátis de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h, e nas 

Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 

No primeiro semestre deste ano, a UAMI realizou 745 testes rápidos de hepatite B 

e C. No mesmo período no ano passado foram 401 testes. 
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UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e 

reforça importância do teste rápido 

 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) da Prefeitura de 

Caraguatatuba reforça a importância da Campanha ‘Julho Amarelo’ para identificar, 

através do teste rápido, possíveis casos de hepatites virais. 

A atenção vai para as hepatites B e C que causam inflamações no fígado e, por 

serem silenciosas, quando descobertas já estão evoluídas, causando cirrose ou até 

câncer de fígado. 

São transmitidas pelo sangue, por meio da relação sexual ou em situações 

rotineiras, no compartilhamento de alicates de unha e também por injeções ou 

feridas provocadas por material contaminado. 

A hepatite B não tem cura, mas com o tratamento adequado é possível ter uma boa 

qualidade de vida. A boa notícia é que existe vacina e, hoje em dia, é administrada 

no bebê nas primeiras horas após o nascimento. Caso o adulto nunca tenha 

tomado, pode procurar a rede pública para imunização. 



 

 
 

Já a hepatite C não tem vacina, mas tem cura, porém, é mais perigosa com alto 

índice de câncer de fígado e é a principal causa de transplantes hepáticos.  

A doença nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem se manifestam 

na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele 

e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 

A melhor opção sempre será a prevenção com uso de preservativos, evitando o 

compartilhamento de objetos cortantes e com a realização dos testes rápidos 

ofertados gratuitamente na UAMI, de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h e nas 

Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.  

No primeiro semestre deste ano, a UAMI realizou 745 testes rápidos de hepatite B 

e C. No mesmo período no ano passado foram 401 testes. 

Uami 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas é um equipamento da 

Secretaria de Saúde que oferece os testes rápidos de HIV/AIDS, hepatites B e C e 

sífilis. 

Também possui os serviços de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), ambulatório de 

hormonização e o trabalho de prevenção em todo município e de capacitação dos 

profissionais de saúde para teste rápido e diagnóstico. O espaço também oferece, 

gratuitamente, preservativos masculino e feminino e gel lubrificante. 

O teste rápido é aberto para toda população acima de 12 anos de idade. Caso o 

resultado seja positivo para alguma doença, é iniciado imediatamente tratamento 

com medicação de antirretrovirais para impedir a multiplicação do vírus no 

organismo e atendimento com médico infectologista, psicólogo, assistente social, 

nutricionista, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. O local também faz coleta de 

exames de laboratório e citológico. 

Confira a programação do ‘Julho Amarelo’: 

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

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

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

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

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

identificar e tratar casos positivos 

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

tratamento e tiveram alta 

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

Rápido para toda população 



 

 
 

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

horário de funcionamento é das 7h às 17h. 
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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta em 

Caraguatatuba 

 

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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UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e 

reforça importância do teste rápido 

 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) da Prefeitura de 

Caraguatatuba reforça a importância da Campanha ‘Julho Amarelo’ para identificar, 

através do teste rápido, possíveis casos de hepatites virais. 

A atenção vai para as hepatites B e C que causam inflamações no fígado e, por 

serem silenciosas, quando descobertas já estão evoluídas, causando cirrose ou até 

câncer de fígado. 

São transmitidas pelo sangue, por meio da relação sexual ou em situações 

rotineiras, no compartilhamento de alicates de unha e também por injeções ou 

feridas provocadas por material contaminado. 

A hepatite B não tem cura, mas com o tratamento adequado é possível ter uma boa 

qualidade de vida. A boa notícia é que existe vacina e, hoje em dia, é administrada 

no bebê nas primeiras horas após o nascimento. Caso o adulto nunca tenha 

tomado, pode procurar a rede pública para imunização. 

Já a hepatite C não tem vacina, mas tem cura, porém, é mais perigosa com alto 

índice de câncer de fígado e é a principal causa de transplantes hepáticos. 

A doença nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem se manifestam 

na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele 

e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 

A melhor opção sempre será a prevenção com uso de preservativos, evitando o 

compartilhamento de objetos cortantes e com a realização dos testes rápidos 



 

 
 

ofertados gratuitamente na UAMI, de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h e nas 

Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 

No primeiro semestre deste ano, a UAMI realizou 745 testes rápidos de hepatite B 

e C. No mesmo período no ano passado foram 401 testes. 

Uami 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas é um equipamento da 

Secretaria de Saúde que oferece os testes rápidos de HIV/AIDS, hepatites B e C e 

sífilis. 

Também possui os serviços de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), ambulatório de 

hormonização e o trabalho de prevenção em todo município e de capacitação dos 

profissionais de saúde para teste rápido e diagnóstico. O espaço também oferece, 

gratuitamente, preservativos masculino e feminino e gel lubrificante. 

O teste rápido é aberto para toda população acima de 12 anos de idade. Caso o 

resultado seja positivo para alguma doença, é iniciado imediatamente tratamento 

com medicação de antirretrovirais para impedir a multiplicação do vírus no 

organismo e atendimento com médico infectologista, psicólogo, assistente social, 

nutricionista, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. O local também faz coleta de 

exames de laboratório e citológico. 

Confira a programação do ‘Julho Amarelo’: 

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

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

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

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

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

identificar e tratar casos positivos 

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

tratamento e tiveram alta 

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

Rápido para toda população 

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

horário de funcionamento é das 7h às 17h. 
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Caraguatatuba tem dois atletas entre os melhores do Brasil no 

Bicicross 

 

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

participou no domingo (3), na cidade de Londrina (PR), do Campeonato Brasileiro 

de Bicicross. O município se destacou com dois atletas, que agora estão entre os 

melhores do Brasil na modalidade. 

A competição, considerada a maior do país, contou com a presença de 570 atletas. 

Caraguatatuba foi representada por três atletas, sendo eles Bryan Silva Santos e 

Lorenzo Resende, na categoria Boys de 5 e 6 anos, e Matheus Cardoso, na 

categoria Boys 9 anos. 



 

 
 

Por conta de uma queda, Bryan foi eliminado na competição ainda nas 

eliminatórias e terminou sua participação na 12° colocação. Já Lorenzo se 

consagrou sendo o 4° melhor do Brasil em sua categoria. Matheus sofreu uma 

queda na final, mas na recuperação acabou terminando a competição no 7º lugar. 

De acordo com Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba, o resultado vem do fruto do trabalho das atividades esportivas em 

Caraguatatuba. 

“Essas crianças, apesar da idade, já tem uma responsabilidade muito grande e 

estão alcançando cada vez mais seu espaço na modalidade. O resultado é fruto de 

um trabalho sério, liderado pela gestão do prefeito Aguilar Junior, que não poupa 

esforços para incentivar a apoiar o esporte de Caraguatatuba”, declara. 

Bicicross 

A modalidade de Bicicross é ofertada gratuitamente pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes e Projeto Nova Onda. O esporte é 

praticado a partir dos 4 anos na Pista de Bicicross, localizado na Avenida da Praia, 

no Centro. 

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. 
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Caraguatatuba sedia o 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras 

 

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

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

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

música, artesanato e outros atrativos. 

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. 

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. 

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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Thifany Félix, de Caraguatatuba, confirma sua pré-candidatura a 

deputada estadual pela Rede Sustentabilidade 

 

Caraguatatuba mostra sua força política com a confirmação de mais uma pré-

candidata a deputada estadual. Trata-se de Thifany Félix, 52, que nasceu em 

Ubatuba, mas mora no município e entrou na corrida eleitoral pela Rede 

Sustentabilidade. Félix é um ícone da representatividade LGBTQIAP+ no Litoral 

Norte em razão de sua consciência política, além da atuação na busca pela 

igualdade dos direitos sociais a estes cidadãos. 

Thifany foi a primeira mulher transexual a disputar o cargo de prefeita por 

Caraguatatuba, nas eleições municipais, em 2016, pelo PSOL, terminando em 6º 

lugar com 394 votos. Técnica em enfermagem, atriz, conselheira PCD e presidente 

do Fórum LGBT do Litoral Norte, Thifany Félix é uma das integrantes desta 

comunidade mais atuantes da região. “Vou lutar pela saúde e educação; pelos 

direitos dos LGBTQIAP+ e das pessoas com necessidades especiais”, diz ela. 

“Dentro do partido temos nosso coletivo LGBT e todos apontaram meu nome 

pedindo para que viesse candidata por se identificarem com minha postura. 

Consideram que sou a pessoa mais alinhada para defender as questões LGBT 

dentro do nosso grupo e até mesmo dentro do partido”, completou a pré-candidata, 

sobre suas motivações para disputar uma nova eleição, a terceira do seu currículo 

eleitoral. 



 

 
 

E Thifany Félix tem know-how para falar do assunto. Sua trajetória na vida pública 

tem foco na luta pelo direito das minorias, que assim como ela mesma diz “luto por 

toda nossa diversidade, por essa minoria que se somada resulta em uma grande 

maioria, o que de fato é verdade e, em lugar nenhum, esses segmentos são 

contemplados”. 

Antes de chegar ao Fórum LGBT do Litoral Norte Paulista, em 2005, Thifany Félix 

atuou como secretária-geral do Fórum Municipal de Travestis, Transexuais e 

Homens Trans na capital paulista. Pelo Fórum LGBT do Litoral Norte, recentemente, 

a pré-candidata ajudou na conquista de um grande objetivo da comunidade em 

Caraguatatuba: o ambulatório para atendimento exclusivo destinado às travestis e 

transexuais da cidade, inaugurado no mês passado dentro da UAMI (Unidade de 

Atendimento a Moléstias Infecto Contagiosas), que funciona na avenida Presidente 

Castelo Branco, nº750, bairro Sumaré. 

O ambulatório oferece tratamento hormonal, processo transexualizador e 

acompanhamento terapêutico exclusivo para estas pessoas. A unidade também é 

apontada como referência na administração da Prep (Profilaxia Pré-Exposição), 

medicamento utilizado combinado ao preservativo, na prevenção ao vírus HIV. “Em 

Caraguatatuba nós tivemos um avanço. O Fórum [LGBT do Litoral Norte] 

conversando com o secretário municipal de Saúde, destaca que ele foi muito 

sensível à questão do ambulatório”, diz Thifany Félix, que agradece ao apoio do 

secretário de Saúde de Caraguatatuba, Gustavo Boher, para realizar a abertura do 

ambulatório. 

A abertura e manutenção destes equipamentos ambulatoriais foi possível por meio 

de emenda parlamentar no valor de R$ 87.653,00, destinada pela deputada 

estadual Erica Malunguinho, do PSOL, que é ativista cultural e a primeira deputada 

trans eleita no país. “O tratamento hormonal já é uma realidade em Caraguatatuba, 

um avanço maravilhoso para o município”, comemora Félix, que também já 

desenvolve articulações para levar o ambulatório para Ilhabela. 

O ambulatório é coordenado pelo enfermeiro Renato Portes. “O Renato é uma 

pessoa ímpar, além de diversas qualificações para o trabalho ele já sabia da 

importância do tema. Do sofrimento de travestis e transexuais que não se veem no 

corpo que nasceram e por esse motivo se automedicam e arriscam sua saúde, 

causando outros problemas, como o câncer e em demais órgãos, como problemas 

no fígado”. “Ele percebeu que se trata de uma situação de saúde pública. O 

processo transexualizador em Caraguatatuba vem como prevenção a diversas 

outras doenças que podem ser ocasionadas devido ao mau uso de 

hormonioterapia, sem auxílio de profissionais”, explica Thifany Félix. “A pessoa que 

vem passar em uma consulta para o processo transexualizador sai totalmente 

esclarecida”, diz ela, que entregou 48 nomes de travestis e transexuais do 

município para iniciar o processo transexualizador pelo ambulatório. “Com a ajuda 



 

 
 

do Renato não se abriu apenas um ambulatório e sim um espaço de acolhimento”, 

destacou a pré-candidata. 

Preconceito na Política – Como pré-candidata a deputada estadual, Thifany Félix 

sabe que a política é uma área extremamente machista, homofóbica e voraz, 

principalmente com mulheres heterossexuais,e ela como uma mulher trans diz que 

se enquadra ainda mais no contexto de renovação que a atual política do país 

precisa. Diz que não tem medo de sofrer preconceito, como o que aconteceu no 

caso da suplente Pauleteh Araújo (PP), que ganhou repercussão na imprensa, ao 

assumir sua vaga na Câmara Municipal de São Sebastião, para substituir o 

vereador Daniel Simões (PP), durante seu período de afastamento, em maio deste 

ano. “Minha vida inteira convivi com essas questões. Dentro da ALESP não será 

diferente, mas até gosto, pois é a oportunidade para abrir a cabeça das pessoas 

que não possuem conhecimento. Essas discriminações e preconceitos vem com a 

falta de informação, que não deve ser empurrada goela abaixo, e sim deve ser 

explicada de forma que possamos falar e escutar ao mesmo tempo”, diz a pré-

candidata. “Estou preparada. Acredito que consigo não sofrer esses abusos, como 

muitas mulheres sofrem por ser uma pessoa que sabe dialogar”, ela completa. 
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Comissão de Assuntos Relevantes monta ‘Ponto de Sugestão 

Cicloviário’ no bairro do Porto Novo 

 

Para colher dados sobre o fluxo de ciclistas que utilizam as vias públicas para 

transporte, lazer e prática esportiva a Comissão de Assuntos Relevantes (CAR) –

Sistema Cicloviário, desenvolvida pela Câmara Municipal de Caraguatatuba, vem 

realizando pesquisas a partir de pontos de abordagem em que ciclistas podem 

deixar suas críticas e sugestões. 

Os vereadores Gil Oliveira, Vera Morais e Marcos Kinkas, estiveram no bairro do 

Porto Novo recentemente com o objetivo de ouvir a população em relação a 

qualidade e as sugestões para melhorias nas ciclovias da cidade. 

O chamado “Ponto de Sugestão Cicloviário” foi montado ao lado da ciclovia bem 

próximo a ponte do Porto Novo. A ação integra os trabalhos da CAR criada para a 

formatação de políticas públicas e melhorias no Sistema Ciclo viário do Município. 

De acordo com o presidente da Comissão, o vereador Gil Oliveira, esse 

levantamento de dados é fundamental. “Através destes dados poderemos pensar 

em políticas públicas com metas específicas, como, por exemplo, implantação de 

um sistema ciclístico viário que garanta a qualidade e segurança na circulação de 

bicicletas em todas as regiões da cidade e torne a modalidade urbana da nossa 

cidade mais sustentável”, comentou Gil Oliveira. 



 

 
 

Para o vereador e relator da CAR, Marcos Kinkas, o bate-papo com a população 

certamente renderá bons frutos. “Ouvimos as pessoas que passaram pelo local, 

anotamos suas sugestões de melhorias e esta participação popular é fundamental 

para que pontuemos as deficiências e alertemos ao Poder Executivo sobre as reais 

necessidades do nosso sistema cicloviário e das ciclofaixas do Município”, 

destacou Kinkas. 

Integrante da Comissão, a vereadora Vera Morais, também reforçou a importância 

da participação da população. “Assim como fizemos no Porto Novo, ouviremos mais 

pessoas em outros locais, saber a real necessidade de quem utiliza as ciclovias é 

fundamental para alicerçar o trabalho da Comissão”, finalizou Vera Morais. 
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Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba 

 

O 17º Festival da Tainha & Pescados Caiçaras começa nesta quinta-feira (7) com 

uma variada programação cultural e gastronômica no Entreposto de Pesca do Porto 

Novo, na região sul de Caraguatatuba. O evento seguirá até domingo (10) com 

apresentações musicais, exposição de artesanato e outros atrativos. 

Com novo nome, a edição deste ano espera comercializar mais de 15 toneladas de 

peixes nas mais variadas receitas e in natura. Além da tainha, servida nas versões 

espalmada (aberta), recheada e especial, o cardápio terá ainda pastel de camarão, 

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

preços que variam entre R$ 7 e 80. 

O objetivo da festa é fortalecer a cultura, incentivar o turismo e movimentar a 

economia local, inclusive com a retomada dos tradicionais passeios de barco pelo 

Rio Juqueriquerê. A expectativa é reunir ao menos 30 mil pessoas durante os 

quatro dias de evento, que será animada por artistas solos e de bandas locais. 

Na quinta-feira (7), a programação inicia com o 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 o MPB do 

cantor Pacelli, além do pagode de Ed Junior, Samba 5 e US’KARAS. 

O fim de semana soma mais nove atrações, que começam sempre a partir das 12h. 

O sábado (9) abre ao som do Duo FM, Lua & Rodrigo, Thykinho Solo, Iris Manz e 

Cristiano Fragoso. Já no domingo (10), a festa tem Samamba Brasil, Anderson 

Coelho in Trio e as bandas Luacaiana e Conexão Túnel do Tempo. 

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 realizado entre a parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de 

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

(Assopazca). Também há 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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UAMI de Caraguatatuba acompanha 144 casos de hepatites B e C e 

reforça importância do teste rápido 

 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) da Prefeitura de 

Caraguatatuba reforça a importância da Campanha ‘Julho Amarelo’ para identificar, 

através do teste rápido, possíveis casos de hepatites virais. 

A atenção vai para as hepatites B e C que causam inflamações no fígado e, por 

serem silenciosas, quando descobertas já estão evoluídas, causando cirrose ou até 

câncer de fígado. 

São transmitidas pelo sangue, por meio da relação sexual ou em situações 

rotineiras, no compartilhamento de alicates de unha e também por injeções ou 

feridas provocadas por material contaminado. 

A hepatite B não tem cura, mas com o tratamento adequado é possível ter uma boa 

qualidade de vida. A boa notícia é que existe vacina e, hoje em dia, é administrada 

no bebê nas primeiras horas após o nascimento. Caso o adulto nunca tenha 

tomado, pode procurar a rede pública para imunização. 

Já a hepatite C não tem vacina, mas tem cura, porém, é mais perigosa com alto 

índice de câncer de fígado e é a principal causa de transplantes hepáticos. 

A doença nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem se manifestam 

na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele 

e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 

A melhor opção sempre será a prevenção com uso de preservativos, evitando o 

compartilhamento de objetos cortantes e com a realização dos testes rápidos 

ofertados gratuitamente na UAMI, de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h e nas 

Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 



 

 
 

No primeiro semestre deste ano, a UAMI realizou 745 testes rápidos de hepatite B 

e C. No mesmo período no ano passado foram 401 testes. 

Uami 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas é um equipamento da 

Secretaria de Saúde que oferece os testes rápidos de HIV/AIDS, hepatites B e C e 

sífilis. 

Também possui os serviços de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), ambulatório de 

hormonização e o trabalho de prevenção em todo município e de capacitação dos 

profissionais de saúde para teste rápido e diagnóstico. O espaço também oferece, 

gratuitamente, preservativos masculino e feminino e gel lubrificante. 

O teste rápido é aberto para toda população acima de 12 anos de idade. Caso o 

resultado seja positivo para alguma doença, é iniciado imediatamente tratamento 

com medicação de antirretrovirais para impedir a multiplicação do vírus no 

organismo e atendimento com médico infectologista, psicólogo, assistente social, 

nutricionista, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. O local também faz coleta de 

exames de laboratório e citológico. 

Confira a programação do ‘Julho Amarelo’: 

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

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

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

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

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

identificar e tratar casos positivos 

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

tratamento e tiveram alta 

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

Rápido para toda população 

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

horário de funcionamento é das 7h às 17h. 
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Banco do Povo de Caraguatatuba libera mais de R$ 90,1 mil em 

linhas de créditos para microempreendedores em junho 

 

O Banco do Povo de Caraguatatuba liberou em junho R$ 90.150,30 em linhas de 

financiamento para microempreendedores. Esse valor é cerca de 8,4% maior que o 

volume liberado no mesmo mês em 2021. Ao analisar a quantia liberada no 

primeiro semestre de 2022, R$ 520.457,48, ele também é superior ao período do 

ano passado, quando foram assinados R$ 497.237,00 em contratos. 

O resultado é considerado muito positivo pelo gestor do Banco do Povo, Cauê 

Rugio, até porque, no mês passado, o setor mudou de endereço e houve 

treinamento das equipes “Ficamos alguns dias fechados, por isso o volume não foi 

ainda maior”. 

O balanço mostrou, ainda, que em junho foram recuperados R$ 46.976,12 

referentes a contratos inadimplentes. 

O Banco do Povo oferece linha de crédito que ajuda no crescimento do micro e 

pequeno empreendedor (MEI) que podem optar por programas como o Empreenda 

Rápido ou Empreenda Mulher. 

Conforme Cauê Rubio, o micro e pequeno empreendedor que conseguem recursos 

junto ao Banco do Povo também contam com ações de fomento ao 



 

 
 

empreendedorismo como Empreenda Caraguatatuba e parcerias com a Associação 

Comercial, Sebrae, Senai e Fundo Social de Caraguatatuba. 

Como obter um empréstimo do Banco do Povo 

O Banco do Povo oferece linhas de crédito para investimentos comerciais, tanto 

para pessoa física (informal ou profissional liberal), como para empresas (com 

CNPJ). Os valores variam de acordo com a categoria, sendo até R$ 15 mil para 

pessoas físicas e R$ 21 mil para pessoas jurídicas. A taxa de juros pode ser de 

0,35% a 1% ao mês. 

O valor do crédito deve ser direcionado a necessidades do empreendimento, tais 

como melhorias estruturais, móveis, equipamentos, ferramentas, matéria-prima, 

despesas, entre outros. 

As linhas disponíveis são Empreenda Rápido ou Empreenda Mulher, que em 

parceria com o Sebrae oferecem qualificação empreendedora como pré-requisito 

para a obtenção do crédito. A certificação pode ser obtida presencialmente no 

Sebrae, ou nos sites: 

http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/empreendarapido/ e 

https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/. 

Mais informações podem ser obtidas no Espaço Empreenda Já onde fica Banco do 

Povo, o Sebrae e a Sala do Empreendedor,  na Avenida Engenheiro João Fonseca, 

233, no Centro (ao lado do Silvinha). O atendimento presencial é das 9h às 16h. 

Contato por email: bpp.caragua@gmail.com ou 

caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br; telefone: (12) 3883-1682 e whatsapp: 

(12) 99773-4811. 

Outra opção para moradores da Região Sul é o Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Microempreendedor (CATE) que fica à Avenida José Herculano, 7.495, no 

Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170, com horário de 

atendimento das 8h às14h. 
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Prefeitura de Caraguatatuba pinta mais de 3,6 mil metros quadrados 

em sinalização viária na cidade 

 

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

Proteção ao Cidadão, prossegue com o trabalho de pintura das sinalizações viárias 

horizontais e colocação de placas em várias regiões do município. 

Somente em junho, foram realizados mais de 3,6 mil metros quadrados de pintura 

e revitalização dos bairros de norte a sul do município e 15 vias foram beneficiadas 

com o serviço. 

A Secretaria realizou a pintura de lombadas, vagas de curta duração, carga e 

descarga, vagas exclusivas para deficientes, idosos e ambulância. 

O serviço foi executado na Avenida Eurico Gaspar Dutra, na Tabatinga, e Rua Mario 

Raul de Morais Andrade, no Massaguaçu, na região norte. 

As equipes também estiveram na região Centro Sul, na Avenida Marechal Deodoro 

da Fonseca, no Tinga; Rua Joaquim José da Silva Xavier, Poiares; Avenida Ministro 

Dilson Funaro, Pontal Santamarina; Rua Olavo Bilac e Rua Sete, no Morro do 

Algodão. O serviço também foi realizado na Rua Carlos Faria Alvarenga, no Jaraguá; 

e Avenida José da Costa Pinheiro Junior, no Travessão e Perequê-Mirim. 

E os bairros da região Central que foram contemplados são: Avenida Acre, Rua 

Rodrigues Alves e Osíris Nepomuceno, no Indaiá; as Avenidas Miguel Varlez, Arthur 

Costa Filho, Frei Pacífico Wagner e Prisciliana de Castilho, no Centro, além da 

Travessa Benedito Aires Nepomuceno e Rua Tertuliano Fogaça, Caputera; e 

Avenida Dr. Aldino Schiavi, na Martim de Sá. 



 

 
 

Ainda no último mês foram instaladas em torno de 50 novas placas sinalizadoras 

com o objetivo de complementar as marcações feitas nas ruas, informar sobre 

lombadas e ruas sem saída. 

 A manutenção e melhoria da sinalização são importantes para garantir o bom 

funcionamento do trânsito, auxiliando os motoristas e garantindo também os 

direitos e a segurança dos cidadãos. 

O serviço segue a todo vapor e também será estendido a outros locais da cidade. 
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Prefeitura de Caraguatatuba reforça compromisso para zelar 

cumprimento da Lei Brasileira de Inclusão 

 

Nesta quarta-feira (6), a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) ou Lei Federal 13.146, que 

prevê uma série de direitos e deveres ao segmento da pessoa com deficiência 

(PcD), completa sete anos. 

O texto da LBI, que tem como base a Convenção Organização das Nações Unidas 

(ONU) sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, garante os direitos essenciais 

na vida de qualquer ser humano: acesso à saúde, educação, trabalho, cultura, 

lazer, transporte, entre outros serviços públicos existentes no Brasil e que 

apresentam demandas de toda a população. 

“Essa lei é um marco, pois instaura uma política de inclusão e pelo fim da cultura 

do preconceito em relação às pessoas com deficiência. O maior desafio da equipe 

de profissionais da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso 

(Sepedi), é consolidar e avançar o previsto na LBI como também fazer com que as 

pessoas com deficiência conheçam seus direitos e deveres”, declarou o secretário 

da Sepedi, Amauri Toledo. 

Caraguatatuba é uma das poucas cidades, no país e no estado, a ter uma 

secretaria específica para promover os direitos da pessoa com deficiência. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Sepedi, tem realizado projetos e ações 

para garantir a LBI. 

Entre as principais iniciativas: 

Ciapi – O Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi) 

foi inaugurado há cinco anos e oferece dois serviços: o Centro Dia e o Centro de 

Convivência. 



 

 
 

O Centro de Convivência oferece ações integradas que estimulam a convivência e a 

socialização com o propósito de contribuir para uma vida saudável, autônoma e 

ativa dos frequentadores (idosos e PcD acima de 18 anos). 

O Centro Dia, onde a pessoa passa a manhã e tarde, é destinado a ofertar o serviço 

da Proteção Social Especial, proporcionando atenção integral, cuidados básicos e 

promoção da qualidade de vida, preservando os laços familiares e comunitários 

para usuários com semidependência e vulnerabilidade social, entre idosos e 

pessoas com deficiência acima de 18 anos. 

Os principais objetivos do Centro Dia são o de prevenir situações de risco social; 

evitar o isolamento; fortalecer vínculos familiares; atender necessidades básicas e 

ofertar cuidados básicos, possibilitando autonomia, entre outras. 

Ciptea – A Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

(Ciptea) é uma carteira municipal, criada pela Lei 2.558/2021, de autoria do 

vereador Cristian Bota, baseada na Lei Federal 13.977/2020 conhecida como lei 

“Romeo Mion”, nome do filho do apresentador de televisão Marcos Mion, que é 

uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

Esse documento é emitido pela Sepedi, tem validade em todo território nacional e 

visa garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e 

no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, 

educação, assistência social, esporte e cultura, conforme artigo 3º da Lei 

13.977/2020. 

Empregabilidade para PcD – O setor de empregabilidade da Sepedi faz o 

acolhimento das pessoas com deficiência que desejam entrar no mercado de 

trabalho, prestam orientações, selecionam currículos conforme critérios das 

empresas contratantes, realizam captação de vagas de emprego disponíveis à PcD, 

entre outras ações. 

Programa Calçada Acessível – Técnicos orientam e elaboram projeto, gratuito, aos 

munícipes para a padronização das calçadas. 

O objetivo principal da calçada com acessibilidade é possibilitar o acesso de 

pessoas com deficiência a determinados locais públicos e privados, de forma 

segura e autônoma. 

Equoterapia – A Prefeitura mantém um contrato de prestação de serviços, com a 

Associação de Apoio ao Desenvolvimento Humano (Acalento), que atende 130 

PcDs, encaminhadas pela Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso, que 

passam por avaliação da equipe multiprofissional da Acalento, sendo assim 

direcionados para a equoterapia, sessões com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta 

ocupacional e fisioterapia. 



 

 
 

A Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro 

de uma abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação, 

buscando o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência. A 

confiança, autonomia e respeito são valores difundidos com a técnica. 

Programa Incluir –Determina a isenção do pagamento do valor cobrado para 

ingresso em casas de diversões, praças esportivas e similares, locais de shows e 

espetáculos no Município de Caraguatatuba, às pessoas com deficiência (PcD). 

Programa Acesso Livre – Concede a credencial de isenção de tarifa de transporte 

coletivo urbano público às pessoas com deficiência, assim como ao acompanhante, 

caso lhe couber este direito de estar acompanhado na sua locomoção, mediante 

laudo descritivo para esse fim. 

Cadastro e CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde) – Todas as pessoas com deficiência que buscam a Sepedi passam pela 

codificação da CIF em atendimento ao artigo 2º da LBI, que prevê a avaliação da 

deficiência, quando necessária, de forma biopsicossocial, a ser realizada por 

equipe multiprofissional e interdisciplinar. É uma forma de entender melhor as 

condições e as necessidades de cada paciente. 

Educação Inclusiva – A Secretaria Municipal de Educação tem o setor de Educação 

Inclusiva, que é referência no atendimento dos estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais (NEE). O setor visa garantir o acesso e a permanência dos 

alunos a um ensino de qualidade, minimizando as barreiras e potencializando as 

habilidades. 

Além disso, Caraguatatuba conta com os Centros de Referência para Inclusão 

Escolar e Social – CRIES, que são os espaços de atendimento especializado nas 

áreas de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e serviço social, visando 

intervenção nas áreas do desenvolvimento humano (comunicação, 

comportamento, socialização, aprendizagem, psicomotricidade, atividades básicas 

de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, desenvolvimento sensorial, 

emocional e motor). 

Esporte Adaptado – A Secretaria de Esportes e Recreação Pessoas tem o setor de 

Esportes Adaptados que oferece à PcD as seguintes modalidades para prática 

esportiva com professores especializados: natação, bocha, atletismo, rollerski 

(esqui com rodas) e Taekwondo. 
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1O  Jornal  do  Litoral  Norte

Claudio Gomes



3O  Jornal  do  Litoral  Norte

Números divulgados pelo Cadas-
tro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), do Ministério da 
Economia, apontam que Caraguatatuba 
registrou no mês de maio saldo de 45 
admissões com carteira assinada.

Conforme o Caged, foram 1.005 
admissões e 960 desligamentos. O setor 
de Serviços foi o que mais contratou 
no período, onde 512 pessoas tiveram 
a carteira assinada e 466 foram dispen-

Cidade registra saldo positivo em admissões no mês de maio

Um momento histórico para Ca-
raguatatuba na área da segurança 
pública. A Prefeitura iniciou na 
segunda-feira (4/7) o curso de forma-
ção intensivo da 1ª turma da Guarda 
Civil Municipal.

Em parceria com a Prefeitura de 
São José dos Campos, os aprovados 
da GCM da cidade terão treinamento 

Caraguatatuba faz história e inicia treinamento da 
1ª turma da Guarda Civil Municipal

com uma das instituições referência 
no Estado, a GCM de São José que 
foi criada há 34 anos.

O curso terá 640 horas, será presencial 
e ministrado no Centro Formação do 
Educador (Cefe) Profª Leny Bevilacqua, 
no bairro Santana, em São José dos 
Campos. As disciplinas serão divididas 
entre teóricas e práticas e a Prefeitura 

de Caraguatatuba disponibilizará dia-
riamente transporte de ida e volta exclu-
sivamente para os Alunos da Guarda. 

Idealizada desde 2016 pelo prefeito 
Aguilar Junior, os primeiros forman-
dos da GCM atuarão nas ruas de 
Caraguatatuba no começo de 2023.

Participaram da primeira aula o 
prefeito Aguilar Junior, o secretário 

sadas, resultando em um saldo de 46 
empregados no período. 

Em seguida, o ponto positivo foi para 
a Construção Civil, tendo 95 trabalhado-
res empregados e 69 desligados, com sal-
do de 26 pessoas mantidas no emprego. 

A expectativa é que continue assim 
pelos próximos meses devido ao ca-
lendário de eventos programado pela 
Prefeitura, como 5º Festival Jazz e Vi-
nhos, Festival da Tainha e do Camarão 

e o tradicional Festival Gastronômico 
Caraguá a Gosto.

Caraguatatuba também se prepara 
para alta temporada de verão com a 
qualificação da população. “No próxi-
mo mês está previsto o início do curso 
de inglês para pessoas que atuam com 
atendimento ao público. É mais uma 
forma de ter candidatos especializados 
ao comércio local”, explica o diretor 
do PAT, Allan Mattos.

de Segurança e Mobilidade Urbana, 
Marcel Giorgeti; o superintendente da 
GCM, Tenente Cláudio Dias; o corre-
gedor Hugo Leonardo Bernardes; e o 
presidente da Comissão do Concurso, 
Maurício Ferreira.

“É uma honra participar deste mo-
mento histórico. A criação da GCM é 
uma das plataformas de nossa gestão 
e terá papel fundamental para apoio às 
forças de segurança de nossa cidade”, 
ressalta o prefeito Aguilar Junior.



4 EXPRESSÃO CAIÇARA

Será realizado entre os dias 7 e 10 de 
julho, no Entreposto de Pesca do Porto 
Novo, na região sul de Caraguatatuba, 
o 17º Festival da Tainha & Pescados 
Caiçaras. Com novo nome, o evento 
traz uma programação que reúne cul-
tura, gastronomia, música, artesanato 
e outros atrativos. 

Nesta edição, a festa espera comer-
cializar mais de 15 toneladas de peixes 
nas mais variadas receitas e in natura. 
O público poderá degustar pratos já 
tradicionais como as tainhas espalma-
da (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 

Festival da Tainha & Pescados Caiçaras é atração 
em Caraguatatuba no fim de semana

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 cultu-

ra, 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 organi-
zado entre a parceria da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Turismo 
(Setur), e Associação dos Pescadores 
da Zona Sul de Caraguatatuba (As-
sopazca), com apoio do Conselho de 
Turismo (Comtur).

 O vereador Dé Construtor é autor 
da moção de congratulações ao Doutor 
Marcelino Sato Matsuda que coordena 
o curso de Direito no Centro Universi-
tário Módulo. 

Matsuda, como é conhecido, esteve 
na sede do Legislativo Municipal para 
receber o quadro com a homenagem 

Dé Construtor entrega Moção de Congratulações a Marcelino 
Matsuda coordenador do curso de Direto no Módulo

das mãos do vereador Dé Construtor. 
Com uma trajetória acadêmica 

e profissional de sucesso, Matusda, 
como gosta de ser chamado, é doutor 
em Direito pela PUC/SP na área de 
concentração dos Direitos Difusos e 
Coletivos, Avaliador do MEC, Mestre 
em Direito na área de concentração dos 

Direitos Fundamentais, pós-graduado 
em Direito Constitucional.

“A sua dedicação com o curso 
de Direito do Módulo faz da nossa 
cidade e região referência no ensino 
com renomado corpo docente e uma 
coordenação exemplar”, disse Dé 
Construtor, autor da propositura



8 EXPRESSÃO CAIÇARA



9O  Jornal  do  Litoral  Norte

Em um dia de festa, Ribamar An-
tônio da Silva recebeu na Câmara 
Municipal no último dia 30, em sessão 
solene, o título de Cidadão Cara-
guatatubense, em reconhecimento 
pelos relevantes serviços prestados 
ao município.

A homenagem se deu por meio 
do Decreto Legislativo 473, de 11 de 
maio deste ano, de autoria do verea-

Ribamar Silva recebe título de Cidadão Caraguatatubense
dor Cristian Alves de Godoi (Baduca 
Filho), que entregou a placa da hon-
raria a Ribamar, acompanhado da 
sua esposa Elania Silva de Lima, na 
solenidade.

O plenário ficou lotado, assim 
como a rua em frente à sede do Po-
der Legislativo Municipal. Diversas 
lideranças, autoridades do município 
e do Estado de São Paulo, marcaram 

presença na sessão solene, que con-
tagiou o público que foi para assistir.

O presidente da Casa, Renato Leite 
Carrijo de Aguilar (Tato Aguilar), 
presidiu a solenidade. Aguilar Junior, 
prefeito municipal, esteve presente para 

parabenizar o novo Cidadão Caragua-
tatubense. 

Ribamar Antônio da Silva está em 
seu segundo mandato como Vereador 
em Osasco e também pela segunda vez 
como Presidente da Câmara na cidade.
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Com mais de 1kg de 
maconha, indivíduo 

é preso pela PM 
A Polícia Militar prendeu, na noite de quinta-feira 

(1/7), um homem com mais de 1kg de maconha no 
bairro Tarumã, em Caraguatatuba. Os policiais que 
faziam o patrulhamento desconfiaram do indivíduo 
em uma motocicleta e fizeram a abordagem. 

Foram localizados e apreendidos uma balança de 
precisão, cinco tiras de maconha e R$ 600,00. O autor 
confessou a prática de tráfico de entorpecentes, dizen-
do que era para “complementar renda em sua casa”.

Ele assumiu ainda haver mais drogas em sua 
residência. No local foi encontrado um tijolo de 
maconha e mais 17 tiras, sendo que o total de drogas 
apreendidas passou de 1kg. Diante disso, foi dada voz 
de prisão ao criminoso, recolhido à cadeia pública.

Cerca de área 
pública invadida no 
bairro Jardim Casa 

Branca é retirada com 
apoio da Atividade 

Delegada da Polícia 
Militar Ambiental

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secre-
taria 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 Fiscali-
zação 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 Re-
ferência do Município), o equivalente a R$ 2.979,70.

Ocorrências 
atendidas pela 
Defesa Civil de 

Caraguatatuba caem 
69,8% em junho

O total de ocorrências atendidas pela Defesa 
Civil de Caraguatatuba apresentou 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), ma-
rimbondos (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. 

Acidente próximo 
a Maranduba deixa 

duas Vítimas
Um acidente na Rio-Santos, no km 76+500, próxi-

mo do bairro Maranduba, no último dia 01, deixou 
duas pessoas feridas.  Houve uma colisão entre um 
caminhão guincho e outro, de transporte de carga, 
que estava vazio.

Os destroços acabaram atingindo um motociclista 
que trafegava pelo local. O motociclista acabou caindo, 
mas não se feriu gravemente. O Corpo de Bombeiros 
e o Samu estiveram no local. As duas vítimas do aci-
dente foram o condutor do guincho e um passageiro 
do caminhão de carga. Os dois foram removidos para 
o hospital de Ubatuba, mas não correm risco de vida.


