
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Terça e Quarta-Feira, 12 e 13 de Julho de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Conseg de Caraguá discute sobre crimes digitais nesta quarta-feira (13/7) 

 

Caraguatatuba 

Com extensa programação, Festival do Camarão de Caraguá começa nesta quinta 

(14) 

 

Caraguatatuba 

Quatro desmanches clandestinos são lacrados pelo Detran SP em Caraguatatuba 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba disponibiliza 30 animais para adoção no sábado 

 

Caraguatatuba 

Mais da metade da população de Caraguatatuba está vacinada com dose de 

reforço contra Covid-19; imunização segue 24h 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Justiça pede adequação para pessoas com deficiência no Centro Universitário 

Módulo 

 

Caraguatatuba 

Cinco desmanches irregulares são interditados em Caraguatatuba 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Ministério Público entra com ação judicial contra falta de acessibilidade em 

universidade de Caraguá 

 

Salim Burihan 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/conseg-de-caragua-discute-sobre-crimes-digitais-nesta-quarta-feira-13-7/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/com-extensa-programacao-festival-do-camarao-de-caragua-comeca-nesta-quinta-14/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/com-extensa-programacao-festival-do-camarao-de-caragua-comeca-nesta-quinta-14/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/quatro-desmanches-clandestinos-sao-lacrados-pelo-detran-sp-em-caraguatatuba/
https://radarlitoral.com.br/noticias/20053/23%EF%BF%BD-festival-do-camarao-comeca-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-
https://radarlitoral.com.br/noticias/20054/ccz-de-caraguatatuba-disponibiliza-30-animais-para-adocao-no-sabado
https://radarlitoral.com.br/noticias/20055/mais-da-metade-da-populacao-de-caraguatatuba-esta-vacinada-com-dose-de-reforco-contra-covid-19;-imunizacao-segue-24h
https://radarlitoral.com.br/noticias/20055/mais-da-metade-da-populacao-de-caraguatatuba-esta-vacinada-com-dose-de-reforco-contra-covid-19;-imunizacao-segue-24h
https://novaimprensa.com/2022/07/acessibilidade-centro-universitario-modulo.html
https://novaimprensa.com/2022/07/acessibilidade-centro-universitario-modulo.html
https://novaimprensa.com/2022/07/desmanches-interditados-caraguatatuba.html
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/ministerio-publico-entra-com-ac-o-judicial-contra-falta-de-acessibilidade-em-universidade-de-caragua-1.221565
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/ministerio-publico-entra-com-ac-o-judicial-contra-falta-de-acessibilidade-em-universidade-de-caragua-1.221565


 

 
 

Caraguatatuba 

MP cobra acessibilidade em universidade de Caraguatatuba  

 

Litoral Norte IG 

Caraguatatuba 

Após 2 anos de pandemia, Caraguatatuba retoma Festival do Camarão em julho 

 

Caraguatatuba 

Cinco desmanches irregulares são interditados em Caraguatatuba 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Número de denúncias de violência contra idosos e PcD aumenta 96% em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) em Caraguatatuba 

 

Portal Notícias do Litoral 

Caraguatatuba 

Futsal feminino de Caraguatatuba está na final da Copa Regional de Guararema  

 

Caraguatatuba 

Atleta de Caraguatatuba conquista 3ª colocação em Campeonato de Tênis de Mesa 

no Paraná  

 

Caraguatatuba 

23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em Caraguatatuba 

e conta com 11 dias de festa  

 

Ilhabela Web 

Caraguatatuba 

23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em Caraguatatuba 

e conta com 11 dias de festa 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Futsal feminino de Caraguatatuba está na final da Copa Regional de Guararema  

 

Caraguatatuba 

Atleta de Caraguatatuba conquista 3ª colocação em Campeonato de Tênis de Mesa 

no Paraná  

http://salimburihan.blogspot.com/2022/07/mp-cobra-acessibilidade-em-universidade.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2022-07-12/apos-2-anos-de-pandemia--caraguatatuba-retoma-festival-do-camarao-em-julho.html
https://litoralnorte.ig.com.br/2022-07-12/cinco-desmanches-irregulares-sao-interditados-em-caraguatatuba.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/numero-de-denuncias-de-violencia-contra-idosos-e-pcd-aumenta-96-em-caraguatatuba-1.391858
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/numero-de-denuncias-de-violencia-contra-idosos-e-pcd-aumenta-96-em-caraguatatuba-1.391858
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/festival-do-camar-o-comeca-nesta-quinta-feira-14-em-caraguatatuba-1.391885
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/12/futsal-feminino-de-caraguatatuba-esta-na-final-da-copa-regional-de-guararema/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/12/atleta-de-caraguatatuba-conquista-3a-colocacao-em-campeonato-de-tenis-de-mesa-no-parana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/12/atleta-de-caraguatatuba-conquista-3a-colocacao-em-campeonato-de-tenis-de-mesa-no-parana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/12/23o-festival-do-camarao-tem-abertura-oficial-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-e-conta-com-11-dias-de-festa/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/12/23o-festival-do-camarao-tem-abertura-oficial-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-e-conta-com-11-dias-de-festa/
https://ilhabelaweb.com.br/23o-festival-do-camarao-tem-abertura-oficial-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-e-conta-com-11-dias-de-festa/
https://ilhabelaweb.com.br/23o-festival-do-camarao-tem-abertura-oficial-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-e-conta-com-11-dias-de-festa/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/futsal-feminino-de-caraguatatuba-esta-na-final-da-copa-regional-de-guararema
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/atleta-de-caraguatatuba-conquista-3a-colocacao-em-campeonato-de-tenis-de-mesa-no-parana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/atleta-de-caraguatatuba-conquista-3a-colocacao-em-campeonato-de-tenis-de-mesa-no-parana


 

 
 

Caraguatatuba 

Ipiranga, Bola de Neve, Aliados e Lion conquistam acesso para 2ª divisão do 

Futebol Amador de Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura, Polícia Militar e Detran fecham cinco desmanches irregulares em 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba disponibiliza 30 animais para adoção no próximo sábado  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza operação Tapa-Buracos e limpeza de pontos de 

ônibus de Norte a Sul da cidade  

 

Caraguatatuba 

Processo seletivo de estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba é neste domingo  

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Meio Ambiente segue com inscrições abertas para projeto ‘Tecendo 

em Redes’  

 

Caraguatatuba 

23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em Caraguatatuba 

e conta com 11 dias de festa  

 

Caraguatatuba 

Mais de 55% da população de Caraguatatuba estão vacinadas com dose de reforço 

contra Covid-19 e imunização segue 24h  

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Obras Públicas se reúne com representantes da Sabesp para tratar 

sobre repavimentação asfáltica  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura, Polícia Militar e Detran fecham cinco desmanches irregulares em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em Caraguatatuba 

e conta com 11 dias de festa 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ipiranga-bola-de-neve-aliados-e-lion-conquistam-acesso-para-2a-divisao-do-futebol-amador-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ipiranga-bola-de-neve-aliados-e-lion-conquistam-acesso-para-2a-divisao-do-futebol-amador-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-policia-militar-e-detran-fecham-cinco-desmanches-irregulares-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-policia-militar-e-detran-fecham-cinco-desmanches-irregulares-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ccz-de-caraguatatuba-disponibiliza-30-animais-para-adocao-no-proximo-sabado
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-operacao-tapa-buracos-e-limpeza-de-pontos-de-onibus-de-norte-a-sul-da-cidade
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-operacao-tapa-buracos-e-limpeza-de-pontos-de-onibus-de-norte-a-sul-da-cidade
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/processo-seletivo-de-estagiarios-da-prefeitura-de-caraguatatuba-e-neste-domingo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-meio-ambiente-segue-com-inscricoes-abertas-para-projeto-tecendo-em-redes
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-meio-ambiente-segue-com-inscricoes-abertas-para-projeto-tecendo-em-redes
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/23o-festival-do-camarao-tem-abertura-oficial-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-e-conta-com-11-dias-de-festa
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/23o-festival-do-camarao-tem-abertura-oficial-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-e-conta-com-11-dias-de-festa
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/mais-de-55-da-populacao-de-caraguatatuba-estao-vacinadas-com-dose-de-reforco-contra-covid-19-e-imunizacao-segue-24h
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/mais-de-55-da-populacao-de-caraguatatuba-estao-vacinadas-com-dose-de-reforco-contra-covid-19-e-imunizacao-segue-24h
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-obras-publicas-se-reune-com-representantes-da-sabesp-para-tratar-sobre-repavimentacao-asfaltica
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-obras-publicas-se-reune-com-representantes-da-sabesp-para-tratar-sobre-repavimentacao-asfaltica
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-policia-militar-e-detran-fecham-cinco-desmanches-irregulares-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-policia-militar-e-detran-fecham-cinco-desmanches-irregulares-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/23o-festival-do-camarao-tem-abertura-oficial-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-e-conta-com-11-dias-de-festa/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/23o-festival-do-camarao-tem-abertura-oficial-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-e-conta-com-11-dias-de-festa/


 

 
 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Atleta de Caraguatatuba conquista 3ª colocação em Campeonato de Tênis de Mesa 

no Paraná 

 

Caraguatatuba 

Ipiranga, Bola de Neve, Aliados e Lion conquistam acesso para 2ª divisão do 

Futebol Amador de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura, Polícia Militar e Detran fecham cinco desmanches irregulares em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba disponibiliza 30 animais para adoção no próximo sábado 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba realiza operação Tapa-Buracos e limpeza de pontos de 

ônibus de Norte a Sul da cidade 

 

Caraguatatuba 

Processo seletivo de estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba é neste domingo 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Meio Ambiente segue com inscrições abertas para projeto ‘Tecendo 

em Redes’ 

 

Caraguatatuba 

Mais de 55% da população de Caraguatatuba estão vacinadas com dose de reforço 

contra Covid-19 e imunização segue 24h 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Obras Públicas se reúne com representantes da Sabesp para tratar 

sobre repavimentação asfáltica 

 

Caraguatatuba 

23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em Caraguatatuba 

e conta com 11 dias de festa 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Abertura oficial do 23º Festival do Camarão ocorre nesta quinta-feira em 

https://falacaragua.com.br/2022/07/atleta-de-caraguatatuba-conquista-3a-colocacao-em-campeonato-de-tenis-de-mesa-no-parana/
https://falacaragua.com.br/2022/07/atleta-de-caraguatatuba-conquista-3a-colocacao-em-campeonato-de-tenis-de-mesa-no-parana/
https://falacaragua.com.br/2022/07/ipiranga-bola-de-neve-aliados-e-lion-conquistam-acesso-para-2a-divisao-do-futebol-amador-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/07/ipiranga-bola-de-neve-aliados-e-lion-conquistam-acesso-para-2a-divisao-do-futebol-amador-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prefeitura-policia-militar-e-detran-fecham-cinco-desmanches-irregulares-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prefeitura-policia-militar-e-detran-fecham-cinco-desmanches-irregulares-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/07/ccz-de-caraguatatuba-disponibiliza-30-animais-para-adocao-no-proximo-sabado/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-operacao-tapa-buracos-e-limpeza-de-pontos-de-onibus-de-norte-a-sul-da-cidade/
https://falacaragua.com.br/2022/07/prefeitura-de-caraguatatuba-realiza-operacao-tapa-buracos-e-limpeza-de-pontos-de-onibus-de-norte-a-sul-da-cidade/
https://falacaragua.com.br/2022/07/processo-seletivo-de-estagiarios-da-prefeitura-de-caraguatatuba-e-neste-domingo/
https://falacaragua.com.br/2022/07/secretaria-de-meio-ambiente-segue-com-inscricoes-abertas-para-projeto-tecendo-em-redes/
https://falacaragua.com.br/2022/07/secretaria-de-meio-ambiente-segue-com-inscricoes-abertas-para-projeto-tecendo-em-redes/
https://falacaragua.com.br/2022/07/mais-de-55-da-populacao-de-caraguatatuba-estao-vacinadas-com-dose-de-reforco-contra-covid-19-e-imunizacao-segue-24h/
https://falacaragua.com.br/2022/07/mais-de-55-da-populacao-de-caraguatatuba-estao-vacinadas-com-dose-de-reforco-contra-covid-19-e-imunizacao-segue-24h/
https://falacaragua.com.br/2022/07/secretaria-de-obras-publicas-se-reune-com-representantes-da-sabesp-para-tratar-sobre-repavimentacao-asfaltica/
https://falacaragua.com.br/2022/07/secretaria-de-obras-publicas-se-reune-com-representantes-da-sabesp-para-tratar-sobre-repavimentacao-asfaltica/
https://falacaragua.com.br/2022/07/23o-festival-do-camarao-tem-abertura-oficial-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-e-conta-com-11-dias-de-festa/
https://falacaragua.com.br/2022/07/23o-festival-do-camarao-tem-abertura-oficial-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-e-conta-com-11-dias-de-festa/
http://massaguanews.com.br/2022/07/abertura-oficial-do-23o-festival-do-camarao-ocorre-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Processo seletivo de estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba é neste domingo 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa do Anime Friends em SP e lança 2ª edição do Geek Games 

2023  

 

Caraguatatuba 

23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em Caraguatatuba 

e conta com 11 dias de festa  

 

Caraguatatuba 

Detran, PM e Prefeitura fecham cinco desmanches irregulares em Caraguatatuba  

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Arraiá da Associação dos Arquitetos e Urbanistas de Caraguá agitou os profissionais 

nesta sexta-feira (08) com muita música e comidas típicas 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba anuncia realização da 2ª edição do Geek Games 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Detran lacra quatro desmanches por venda irregular de peças em Caraguá. 

 

Caraguatatuba 

23º Festival do Camarão começa nesta quinta (14) em Caraguá. 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em Caraguatatuba 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa do Anime Friends em SP e lança 2ª edição do Geek Games 

2023 

 

http://massaguanews.com.br/2022/07/processo-seletivo-de-estagiarios-da-prefeitura-de-caraguatatuba-e-neste-domingo/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/12/caraguatatuba-participa-do-anime-friends-em-sp-e-lanca-2a-edicao-do-geek-games-2023/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/12/caraguatatuba-participa-do-anime-friends-em-sp-e-lanca-2a-edicao-do-geek-games-2023/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/12/23o-festival-do-camarao-tem-abertura-oficial-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-e-conta-com-11-dias-de-festa/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/12/23o-festival-do-camarao-tem-abertura-oficial-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-e-conta-com-11-dias-de-festa/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/12/detran-pm-e-prefeitura-fecham-cinco-desmanches-irregulares-em-caraguatatuba/
https://www.litoralempauta.com.br/arraia-da-associacao-dos-arquitetos-e-urbanistas-de-caragua-agitou-os-profissionais-nesta-sexta-feira-08-com-muita-musica-e-comidas-tipicas/
https://www.litoralempauta.com.br/arraia-da-associacao-dos-arquitetos-e-urbanistas-de-caragua-agitou-os-profissionais-nesta-sexta-feira-08-com-muita-musica-e-comidas-tipicas/
https://spriomais.com.br/2022/07/12/caraguatatuba-anuncia-realizacao-da-2a-edicao-do-geek-games/
https://diariocaicara.com.br/detran-lacra-quatro-desmanches-por-venda-irregular-de-pecas-em-caragua/
https://diariocaicara.com.br/23o-festival-do-camarao-comeca-nesta-quinta-14-em-caragua/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/23o-festival-do-camarao-tem-abertura-oficial-nesta-quinta-feira-em-caraguatatuba-16522625
https://litoraldefato.com.br/2022/07/12/caraguatatuba-participa-do-anime-friends-em-sp-e-lanca-2a-edicao-do-geek-games-2023/
https://litoraldefato.com.br/2022/07/12/caraguatatuba-participa-do-anime-friends-em-sp-e-lanca-2a-edicao-do-geek-games-2023/


 

 
 

Caraguatatuba 

23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em Caraguatatuba 

e conta com 11 dias de festa 

 

Caraguatatuba 

Detran, PM e Prefeitura fecham cinco desmanches irregulares em Caraguatatuba 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Detran lacra quatro desmanches por venda irregular de peças de veículos em 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira em Caraguatatuba  

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Mais da metade da população de Caraguatatuba está vacinada com dose de 

reforço contra Covid-19; imunização segue 24h 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 
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Festival Jazz & Vinhos movimenta mais de R$ 1 milhão em Caraguatatuba 
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Conseg de Caraguá discute sobre crimes digitais nesta quarta-feira 

(13/7) 

 

O Conselho Comunitário de Segurança de Caraguatatuba (Conseg) realizará 

amanhã, quarta-feira (13), às 19h30, uma reunião presencial para discutir sobre 

crimes digitais, descuidos e vantagem alheia. 

O debate será na Videoteca Lucio Braun, 1,107, no Centro. A reunião deverá 

abordar os aspectos e questões polêmicas a respeito dos delitos e criminalidade no 

meio digital, além de algumas práticas comuns como o estelionato, o ato ilegal de 

tirar vantagem de outras pessoas. 

A reunião do Conseg expõe assuntos que visam a Segurança Pública e estão, 

portanto, alinhadas ao Poder Público e a população civil. As reuniões são abertas à 

população, então, os interessados podem participar dos encontros presenciais 

realizados sempre na segunda quarta-feira de cada mês. 

Quem quiser acompanhar as ações promovidas pelo Conseg Caraguatatuba pode 

seguir a página do Facebook https://www.facebook.com/consegcaraguatatuba. 

Os Consegs são órgãos colegiados, criados pelo Estado, cuja composição e 

competência são determinadas pela lei que os instituiu. Funcionam como 

instituição comunitária de caráter público, prestando serviços voluntários, sem fins 

lucrativos, com a finalidade de estabelecer entendimentos entre a coletividade e o 

Poder Público em prol do bem comum. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/consegcaraguatatuba
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Com extensa programação, Festival do Camarão de Caraguá começa 

nesta quinta (14) 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, deliciosas refeições e muita diversão.  

A abertura oficial da festa será realizada às 19h, com a presença do prefeito 

Aguilar Junior e da presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba”. 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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



 

 
 

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

60. 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 

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

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

Camaroeiro. 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. 

São mais de 35 atrações musicais de diversos gêneros, como: sertanejo, rock, pop, 

reggae, MPB – música popular brasileira e pagode. Além disso, terão 

apresentações de danças tradicionais, como o Samba de Tambor e o Fandango 

Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional Forró, para colocar todo 

mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre ‘Aves da Mata Atlântica’, de Roberto Egydio, que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros’. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 



 

 
 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 

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

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

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA – banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 



 

 
 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 



 

 
 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

– Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

– Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

– Cunhagem da canoa caiçara 

– Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

– Apresentações típicas 

– Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

– Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

– Contação de Histórias Caiçaras – Nhá Rita e Leco Borba 



 

 
 

– Espaço ‘Escritores de Caraguatatuba’ 

– Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de 

Barros’ 

– Mini Exposição ‘Aves da Mata Atlântica’ – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 

Mais informações: www.fundacc.sp.gov.br | (12) 3897-5660 
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Quatro desmanches clandestinos são lacrados pelo Detran SP em 

Caraguatatuba 

 

Os estabelecimentos comercializavam produtos sem nota fiscal e sem cadastro, e 

foram interditados após blitz integrada com a Polícia Militar.  

O Detran.SP lacrou nesta segunda-feira (11/7), quatro desmanches que 

comercializavam irregularmente peças de veículos, em Caraguatatuba, litoral norte 

paulista. A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar e prefeitura da 

cidade. 

Os desmanches interditados não tinham autorização do Detran SP para vender 

peças, comercializavam produtos sem nota fiscal e peças sem cadastro no sistema 

do departamento, como exige a lei estadual. Dois motores e uma placa de um 

automóvel com ocorrência de furto e roubo também foram apreendidos e levados 

para a delegacia. 

Além dos quatro desmanches, outra loja que vendia peças novas também foi 

autuada e responderá a processo administrativo junto ao Departamento de 

Trânsito. 

É importante mencionar que a aplicação de qualquer penalidade será somente 

aplicada após o trânsito em julgado do processo administrativo sancionatório onde 

sejam observados o contraditório e a ampla defesa. 



 

 
 

“O importante neste tipo de fiscalização é verificar se os procedimentos estão 

sendo cumpridos à risca, evitando que o cidadão saia lesado. O Detran conta com 

os parceiros para terceirizar seus serviços, porém não abre mão de monitorar o 

atendimento. O Detran quer se manter sempre vigilante para amparar seus 

credenciados e garantir segurança para a população”, afirma Neto Mascellani, 

diretor-presidente do Detran SP. 

O Detran SP reforça a importância do cidadão realizar a consulta dos 

estabelecimentos credenciados no portal do Departamento de Trânsito antes de 

efetuar qualquer serviço.  

A busca pode ser feita em detran.sp.gov.br na aba de “Credenciados”. Caso a 

empresa não seja encontrada durante a pesquisa, o procedimento não deve ser 

realizado no local. Além disso, é de suma importância exigir sempre a nota fiscal do 

serviço que foi realizado. 

Trabalho contínuo 

O Detran SP participa constantemente de ações semelhantes em todo o território 

paulista, com o objetivo de combater a criminalidade de vendas de peças de 

veículo furtados e roubados, e também valorizar o comerciante credenciado, 

punindo aqueles fazem comércio ilegal de peças. 
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23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira em Caraguatatuba 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, comidas típicas e muita diversão. A abertura oficial da festa 

será às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da presidente da Fundacc 

– Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, "não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba". 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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

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

60. 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 



 

 
 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 

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

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

Camaroeiro. 

Atrações 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e 

pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de 

Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional 

Forró, para colocar todo mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre 'Aves da Mata Atlântica', de Roberto Egydio,  que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba,  além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal 'Arino Sant'Ana de Barros'. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 



 

 
 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 

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

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

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens - Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras - Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA - banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara - Revelando São Paulo (Tenda da Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco - Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 



 

 
 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

 20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

 21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara - Revelando São Paulo (Tenda da Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras - Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 



 

 
 

19h – Danças 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco - Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens - Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

- Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

- Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

- Cunhagem da canoa caiçara 

- Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

- Apresentações típicas 

- Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

- Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

- Contação de Histórias Caiçaras - Nhá Rita e Leco Borba   

- Espaço 'Escritores de Caraguatatuba' 

- Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal 'Arino Sant'Ana de Barros'  

- Mini Exposição 'Aves da Mata Atlântica' – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 



 

 
 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 
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CCZ de Caraguatatuba disponibiliza 30 animais para adoção no 

sábado 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), 

promove no sábado (16), das 9h às 13h, a sexta Feira de Adoção de Cães e Gatos 

com 30 animais. Neste ano, 76 animais já foram adotados. 

Para adotar um animal é necessário ter mais de 18 anos, apresentar cópias de 

documento com foto, CPF e comprovante de residência. O adotante também 

precisará preencher um questionário e passar por uma breve entrevista com os 

profissionais do CCZ. 

O CCZ reforça que os cães e gatos estão clinicamente saudáveis, vacinados contra 

raiva, vermifugados e preparados a participar do Programa Municipal de Castração. 

Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, no momento da adoção é 

reforçado sobre a posse responsável. “Durante a entrevista com o adotante 

avaliamos se ele realmente possui condições de cuidar do animal. Além de ser um 

ato de amor, exige responsabilidade e comprometimento”, explica Guilherme. 

O CCZ reforça que o espaço também está aberto durante a semana para adoção. 

“Caso a pessoa tenha interesse e não possa comparecer no sábado, pode procurar 

o CCZ de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h”, explica Garrido. 

Os pets que estão para adoção foram resgatados em situações de maus-tratos, por 

abandono, falta de higiene, alimentação, entre outros motivos. Por isso, ao adotar o 



 

 
 

pet, a pessoa estará proporcionando uma vida com condições mais adequadas ao 

animal. 

Serviço 

Feira de Adoção de Animais 

Data: 16 de julho – sábado 

Horário: das 9h às 13h 

Local: Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)  - Rua Ministro Dílson Funaro, 115 - 

Jardim Britânia - telefone: 3887-6888 
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Mais da metade da população de Caraguatatuba está vacinada com 

dose de reforço contra Covid-19; imunização segue 24h 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba reforça que a 4ª dose da vacina contra Covid-19 

está liberada para pessoas com mais de 40 anos e a 5ª dose para pacientes 

imunossuprimidos acima de 50 anos. 

Dados da Secretaria de Saúde mostram que 98,69% da população 

está imunizada com as duas doses e 55,77% com a dose de reforço ou terceira 

dose, que representa 64.135 pessoas vacinadas. 

A dose de reforço foi aplicada em 19.484 idosos; 41.301 adultos de 18 a 59 anos; 

1.633 adolescentes e 10 crianças de 5 a 11 anos. Já a quarta dose foi aplicada em 

33,26% da população liberada. 

A vacinação continua durante 24 horas nas três Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAs). Na última semana, 49 pessoas procuraram a UPA Sul; 39 a UPA Centro e 

uma a UPA Norte. A população também pode procurar as Unidades Básicas de 

Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, sem necessidade de 

agendamento. 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher, reforça que a vacinação é a única forma de 

conter um aumento dos casos da doença e ainda segue abaixo do esperado. “É 

muito importante que as pessoas completem as vacinas para reforçar a 

imunização, principalmente neste período de baixa temperatura”, destaca. 



 

 
 

Serviço 

UPA Centro - Avenida Maranhão, 451 - Jardim Primavera 

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

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

Unidades Básicas de Saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2 
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Justiça pede adequação para pessoas com deficiência no Centro 

Universitário Módulo 

 

A falta de acessibilidade nas instalações do Centro Universitário Módulo, em 

Caraguatatuba, levou a Promotoria de Justiça local a ajuizar ação contra o 

município, a Concessionária Rodovia dos Tamoios e a Sociedade Empresária de 

Ensino Superior do Litoral Norte, mantenedora da entidade de ensino. 

Segundo relatos recebidos pelo membro do Ministério Público (MP), Renato Queiroz 

de Lima, as estruturas das rampas de acesso e pista marginais em frente a 

unidade não estão adequadas às normas vigentes, oferecendo risco a estudantes e 

pedestres. Apurou-se que as calçadas no local apresentam degrau de 70 

centímetros, assim como ausência de iluminação, de piso tátil e de rampa de 

acesso. Os mesmos problemas, notadamente a inexistência de piso tátil, são 

verificados no interior da universidade. 

Em inquérito que já tramita há mais de dois anos, os envolvidos vêm tentando 

transferir responsabilidades sem que a situação seja resolvida. A mantenedora do 

Centro Universitário Módulo alega que as vias públicas para acesso à faculdade 

não são de responsabilidade da instituição, enquanto o município afirma que as 

obras devem ser feitas pela Construtora Queiroz Galvão. Esta empresa, por sua vez 

alegou que o serviço seria função da Dersa e da empresa Serveng, apontadas pela 

https://www.mpsp.mp.br/


 

 
 

Queiroz Galvão como partes figurantes no contrato relativo às obras. Já para a 

Serveng, a acessibilidade na entidade de ensino deve ser garantida pela Ideal 

Terraplanagem. 

Na ação, Lima pede que a Justiça condene os apontados a promover as medidas 

necessárias para assegurar a acessibilidade plena das pessoas com deficiência, 

adequando as estruturas das rampas de acesso e pista marginais em frente ao 

Centro Universitário Módulo, inclusive a estrutura interna da instituição de ensino. 

A Prefeitura de Caraguatatuba informou a reportagem que aguarda a citação da 

Justiça para se manifestar no processo da ação civil coletiva proposta pelo MP. 
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Cinco desmanches irregulares são interditados em Caraguatatuba 

 

Cinco desmanches foram lacrados em Caraguatatuba na última segunda-feira (11). 

Os estabelecimentos ficavam nos bairros Jetuba, Indaiá e Perequê-Mirim. O 

principal objetivo da lei do desmonte é evitar o roubo e o furto de veículos e a 

venda ilegal de peças. 

Os desmanches fora lacrados por: manter peças em estoque sem a devida 

comprovação de origem e realizar o desmonte de veículos em locais não 

autorizados. Os estabelecimentos também funcionavam sem Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros (AVCB) válido e o devido alvará. 

A operação foi realizada pelo Detran, em conjunto com a Polícia Militar e a 

Secretaria Municipal de Urbanismo. 

Atenção 

Nos estabelecimentos credenciados e regulares, as principais peças automotivas 

recebem uma etiqueta com número único de série e código QR Code e são 

cadastradas no sistema online do Detran pelas empresas. O consumidor pode 

consultar a procedência da peça e ter a garantia de comprar apenas itens de 

origem legal. 



 

 
 

O cidadão pode colaborar com a fiscalização denunciando desmanches 

clandestinos à Ouvidoria do Detran pelo portal www.detran.sp.gov.br, na área de 

“Atendimento”. 

Lei do Desmonte 

Sancionada em janeiro de 2014 e em vigor desde 1º de julho do mesmo ano, a lei 

estadual n° 15.276 é pioneira na regulamentação dos desmontes e serviu de 

referência para a criação da lei federal nº 12.977/2015, em vigor desde maio de 

2015. 

Para atuar no ramo e participar de leilões para adquirir veículos destinados a 

desmonte para comércio ou reciclagem das peças usadas, a legislação exige o 

credenciamento das empresas no Detran, entre outros requisitos. 
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Ministério Público entra com ação judicial contra falta de 

acessibilidade em universidade de Caraguá 

Processo é destinado à prefeitura municipal, a Concessionária Tamoios e o Centro 

Universitário Módulo, cujo campus da Martim de Sá é acusado de ser impróprio 

para pessoas com deficiência 

 

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) foi à Justiça e ajuizou uma ação contra a 

Prefeitura de Caraguatatuba, a Concessionária Tamoios e o Centro Universitário 

Módulo, por alegação de falta de acessibilidade nas instalações da unidade 

localizada no bairro Martim de Sá. 

De acordo com Renato Queiroz de Lima, promotor do caso, as estruturas das 

rampas de acesso e das pistas marginais em frente à unidade de ensino não estão 

adequadas às normas necessárias, oferecendo riscos aos estudantes, aos 

funcionários e demais transeuntes. 

Ainda em nota, o promotor relata que a calçada local possui degraus altos com 

cerca de 70 centímetros, falta de iluminação, piso tátil e de rampa de acesso. 

A ação relata que a instituição apresentou um planejamento que resolveria os 

problemas de acessibilidade há cerca de dois anos, no entanto, desde o início da 

pandemia, nenhuma obra ligada aos problemas relatados foi iniciada. 



 

 
 

Ao questionar a responsabilidade dos problemas, o Ministério Público informa que 

recebeu diversas respostas. Confira, na íntegra, o trecho que consta no site do MP-

SP: 

"A mantenedora do Centro Universitário Módulo alega que as vias públicas para 

acesso à faculdade não são de responsabilidade da instituição, enquanto o 

município afirma que as obras devem ser feitas pela Construtora Queiroz Galvão. 

Esta empresa, por sua vez alegou que o serviço seria função da Desenvolvimento 

Rodoviário S.A. (Dersa) e da empresa Serveng, apontadas pela Queiroz Galvão 

como partes figurantes no contrato relativo às obras. Já para a Serveng, a 

acessibilidade na entidade de ensino deve ser garantida pela Ideal Terraplanagem". 

Por fim, na ação, o promotor pede para que a Justiça condene os apontados a 

promoção de medidas necessárias para a segurança de seus frequentadores, 

principalmente daqueles portadores de deficiência. Até o presente momento, não 

há prazo para que o processo seja julgado. 

Prefeitura de Caraguatatuba 

OVALE entrou em contato com a Prefeitura de Caraguatatuba para debater o caso 

e, em resposta, recebeu a seguinte nota: 

"A Prefeitura de Caraguatatuba aguarda a citação da Justiça para se manifestar no 

processo da referida ação civil coletiva proposta pelo Ministério Público". 

Concessionária Tamoios 

A Concessionária Tamoios disse que, até o momento, "não recebeu nenhuma 

citação ou intimação de processo referente ao assunto". 

Centro Universitário Módulo 

Indagado, o Centro Universitário Módulo informou que "já prestou todas as 

informações nos autos do procedimento perante o Ministério Público, não 

possuindo qualquer pendência de acessibilidade". 

"Além disso, a Instituição ressalta que cooperou com o Ministério Público no 

sentido de levantar as obras de acessibilidade necessárias no entorno do campus 

em razão da ampliação da rodovia, cuja responsabilidade de execução é do Poder 

Público", finalizou a instituição, em nota. 
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MP cobra acessibilidade em universidade de Caraguatatuba 

 

A falta de acessibilidade nas instalações do Centro Universitário Módulo, em 

Caraguatatuba, levou a Promotoria de Justiça local a ajuizar ação contra o 

município, a Concessionária Rodovia dos Tamoios e a Sociedade Empresária de 

Ensino Superior do Litoral Norte, mantenedora da entidade de ensino. 

Segundo relatos recebidos pelo membro do MPSP Renato Queiroz de Lima, as 

estruturas das rampas de acesso e pista marginais em frente ao Centro 

Universitário Módulo não estão adequadas às normas vigentes, oferecendo risco a 

estudantes e transeuntes. Apurou-se que as calçadas no local apresentam degrau 

de 70 centímetros, assim como ausência de iluminação, de piso tátil e de rampa de 

acesso. Os mesmos problemas, notadamente a inexistência de piso tátil, são 

verificados no interior da universidade. 

Em inquérito que já tramita há mais de dois anos, os envolvidos vêm tentando 

transferir responsabilidades sem que a situação seja resolvida. A mantenedora do 

Centro Universitário Módulo alega que as vias públicas para acesso à faculdade 

não são de responsabilidade da instituição, enquanto o município afirma que as 

obras devem ser feitas pela Construtora Queiroz Galvão. Esta empresa, por sua vez 

alegou que o serviço seria função da Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) e da 

empresa Serveng, apontadas pela Queiroz Galvão como partes figurantes no 

contrato relativo às obras. Já para a Serveng, a acessibilidade na entidade de 

ensino deve ser garantida pela Ideal Terraplanagem. 

Na ação, Lima pede que a Justiça condene os apontados a promover as medidas 

necessárias para assegurar a acessibilidade plena das pessoas com deficiência, 

adequando as estruturas das rampas de acesso e pista marginais em frente ao 

Centro Universitário Módulo, inclusive a estrutura interna da instituição de ensino. 
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Após 2 anos de pandemia, Caraguatatuba retoma Festival do 

Camarão em julho 

Após dois anos de paralisação por conta da pandemia da Covid-19, o Festival do 

Camarão de Caraguatatuba está de volta 

 

Após dois anos de paralisação por conta da pandemia da Covid-19, o Festival do 

Camarão de Caraguatatuba está de volta. Atrações culturais, música, artesanato e 

pratos diversos aguardam o público na 23ª edição da festa, que será realizada de 

14 a 24 de julho, na Praça da Cultura, no Centro. 

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

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

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

60. 

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

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

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

grandes novidades. Manifestações culturais, registros audiovisuais do cotidiano da 

vida caiçara, dentre outras atividades farão parte da festa. 

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

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

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

participantes. 



 

 
 

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

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

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

que serão cedidas pela Fundação. 

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

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

Camaroeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
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Cinco desmanches irregulares são interditados em Caraguatatuba 

Cinco desmanches foram lacrados em Caraguatatuba na última segunda-feira (11). 

Os estabelecimentos ficavam nos bairros Jetuba, Indaiá e Perequê-Mirim 

 

Cinco desmanches foram lacrados em Caraguatatuba na última segunda-feira (11). 

Os estabelecimentos ficavam nos bairros Jetuba, Indaiá e Perequê-Mirim. O 

principal objetivo da lei do desmonte é evitar o roubo e o furto de veículos e a 

venda ilegal de peças. 

Os desmanches fora lacrados por: manter peças em estoque sem a devida 

comprovação de origem e realizar o desmonte de veículos em locais não 

autorizados. Os estabelecimentos também funcionavam sem Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros (AVCB) válido e o devido alvará. 

Agora, as empresas responderão a processo administrativo, conduzido pelo Detran 

e os proprietários dos desmanches poderão responder criminalmente e por danos 

ao meio ambiente. 

A operação foi realizada pelo Detran, em conjunto com a Polícia Militar e a 

Secretaria Municipal de Urbanismo. 

Atenção  

Nos estabelecimentos credenciados e regulares, as principais peças automotivas 

recebem uma etiqueta com número único de série e código QR Code e são 

cadastradas no sistema online do Detran pelas empresas. O consumidor pode 



 

 
 

consultar a procedência da peça e ter a garantia de comprar apenas itens de 

origem legal. 

O cidadão pode colaborar com a fiscalização denunciando desmanches 

clandestinos à Ouvidoria do Detran pelo portal www.detran.sp.gov.br , na área de 

“Atendimento”. 

Lei do Desmonte  

Sancionada em janeiro de 2014 e em vigor desde 1º de julho do mesmo ano, a lei 

estadual n° 15.276 é pioneira na regulamentação dos desmontes e serviu de 

referência para a criação da lei federal nº 12.977/2015, em vigor desde maio de 

2015. 

Para atuar no ramo e participar de leilões para adquirir veículos destinados a 

desmonte para comércio ou reciclagem das peças usadas, a legislação exige o 

credenciamento das empresas no Detran, entre outros requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detran.sp.gov.br/
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Número de denúncias de violência contra idosos e PcD aumenta 96% 

em Caraguatatuba 

No último quadrimestre de 2021 foram 128 denúncias e no primeiro quadrimestre 

de 2022 esse número saltou para 251 

 

Segundo números da secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso 

(Sepedi) de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, houve um aumento de 

96% nas denúncias de violências contra idosos e pessoas com deficiência (PcD). 

No último quadrimestre de 2021 foram 128 denúncias levadas à Sepedi e no 

primeiro quadrimestre de 2022 esse número saltou para 251. 

De acordo com a diretora do Departamento de Políticas de Articulação e Atenção 

da Sepedi, Alcione Aparecida Vitório Ribeiro dos Santos, os dois tipos mais comuns 

são a violência financeira e a do abandono. 

“A tensão imposta pelo novo coronavírus, junto com o isolamento social por causa 

da pandemia e agora o desemprego, levaram a um aumento desses dois tipos de 

violência. Muitos idosos e PcD foram abandonados por suas famílias durante a fase 

pior da covid-19 e agora por causa do salário ou BPC (Benefício de Prestação 

Continuada), pois muitos se tornaram a única fonte de renda para sustento da 

família”, explicou a diretora. 

O fluxo de atendimento ao idoso e à pessoa com deficiência da Sepedi conta com 

apoio e articulação política com as Secretarias de Desenvolvimento Social e 

Cidadania e Saúde, Disque 156, Ministério Público, Poder Judiciário, Delegacia da 

Mulher e Polícia Militar e Civil. 



 

 
 

“A partir do momento que recebemos uma denúncia, a equipe técnica da Sepedi 

vão até à casa da vítima e realiza avaliação e verificação da situação de risco. 

Dependendo da situação, aciona-se o Cras (Centros de Referência de Assistência 

Social) ou o Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social) e a 

Saúde para prevenir a institucionalização da vítima. A principal ação da Sepedi é 

garantir e acompanhar para que o idoso ou PcD não tenham os laços familiares e 

com a comunidade em que vive, cortados”, destacou Alcione. 

A rede de proteção, que envolve várias secretarias da prefeitura, está atenta aos 

casos de violações de direitos, negligência e violência, principalmente no que diz 

respeito aos idosos e pessoas com deficiência, praticadas por familiares, 

responsáveis ou cuidadores nesse período de pandemia. 

O secretário da Sepedi, Amauri Toledo, disse que a união entre as equipes técnicas 

de setores distintos é fundamental para que seja alcançado o melhor desfecho 

nesses casos. 

“Estamos atentos a esse aumento nos índices. Nossa equipe trabalha para 

minimizar esses efeitos terríveis nesse período de pandemia”. 

Hoje, o município conta com 80 vagas mantidas em instituições de longa 

permanência (ILPI), inclusive para grau 3 (total dependência). Conforme o prefeito 

Aguilar Junior, em breve, deve ser anunciada parceria com uma instituição para a 

instalação de uma residência inclusiva para PcD entre 18 e 59 anos, que tenham 

laços familiares rompidos. 

“Também buscamos uma instituição de longa permanência para abrigar PcD e 

idosos em situação de risco”, adianta Aguilar Junior. 

Canais de denúncia 

Denúncias podem ser feitas pelo disque 100 ou 190 ou na Sepedi pelo número 

(12) 3886-3059 pelo e-mail sepedi@caraguatatuba.sp.gov.br ou pessoalmente na 

Sepedi, na Rua Jorge Burihan, 30, bairro Jardim Jaqueira, ou na Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania, na Avenida União das Américas, 380, bairro 

Jardim Aruan ou em qualquer unidade dos Cras (Centros de Referência de 

Assistência Social) ou o Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência 

Social). 

Legislação e punições 

Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003): 

Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a 

operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por 

qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por 

motivo de idade: 



 

 
 

Pena – reclusão de seis meses a um ano e multa. 

§ 1o Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou 

discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo. 

§ 2o A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou 

responsabilidade do agente. 

§ 3º Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento do 

idoso. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) Art. 97. Deixar de prestar assistência 

ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente 

perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, 

ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública: 

Pena – detenção de seis meses a um ano e multa. 

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão 

corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. 

Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa 

permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando 

obrigado por lei ou mandado: 

Pena – detenção de seis meses a três anos e multa. 

Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, 

submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos 

e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a isso. 

Pena – detenção de dois meses a um ano e multa. 

§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 

Pena – reclusão de um a quatro anos. 

§ 2o Se resulta a morte: 

Pena – reclusão de quatro a 12 anos. 

Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de seis meses a um ano e multa: 

I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade; 

II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho; 

III – recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à 

saúde, sem justa causa, a pessoa idosa; 

IV – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem 

judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei; 

V – recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação 

civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público. 



 

 
 

Art. 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de 

ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso: 

Pena – detenção de seis meses a um ano e multa. 

Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro 

rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade: 

Pena – reclusão de um a quatro anos e multa. 

Art. 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como abrigado, por 

recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento: 

Pena – detenção de seis meses a um ano e multa. 

Art. 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, 

proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo 

de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida: 

Pena – detenção de seis meses a dois anos e multa. 

Art. 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou 

imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso: 

Pena – detenção de um a três anos e multa. 

Art. 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar 

procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente: 

Pena – reclusão de dois a quatro anos. 

Art. 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar 

procuração: 

Pena – reclusão de dois a cinco anos. 

Art. 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus 

atos, sem a devida representação legal: 

Pena – reclusão de dois a quatro anos. 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (PcD) (Lei Nº 13.146/2015) 

Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua 

deficiência: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

§ 1º Aumenta-se a pena em 1/3 se a vítima encontrar-se sob cuidado e 

responsabilidade do agente. 

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido 

porintermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer 

natureza: 



 

 
 

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o 

Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de 

desobediência: 

I - recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório; 

II - interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet. 

§ 4º Na hipótese do § 2º deste artigo, constitui efeito da condenação, após o 

trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido. 

Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é cometido: 

I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou 

depositário judicial; ou II - por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de 

profissão. 

Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, 

entidades de abrigamento ou congêneres: 

Pena - reclusão, de seis meses a três anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades 

básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado. 

Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento 

de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, 

pensões ou remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de 

obter vantagem indevida para si ou para outrem: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é cometido por tutor ou 

curador. 
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Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) em 

Caraguatatuba 

23ª edição do tradicional evento acontece na praça da Cultura, no Centro da cidade 

 

Ótima notícia para quem ama um camarãozinho! Um dos eventos mais aguardados 

de Caraguatatuba começa esta semana. A 23ª edição do Festival do Camarão será 

realizada de 14 a 24 de julho, na praça da Cultura, no Centro da cidade.  

O evento promete muitas atrações culturais, música, artesanato e deliciosos 

pratos. A edição contará com 22 barracas, sendo 20 de alimentos/refeições 

preparados à base de camarão e mandioca e duas barracas de doces caseiros e 

tradicionais da região. 

Segundo a prefeitura de Caraguatatuba, haverá ainda a área das Tendas de 

Artesanato, Artes Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas por 

artistas e artesãos regionais, e o espaço da Casinha e do Rancho Caiçara. 

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

da Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba), em parceria com 

a Comunidade Pesqueira da praia do Camaroeiro. 
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Futsal feminino de Caraguatatuba está na final da Copa Regional de 

Guararema 

 

A equipe de futsal feminino da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria 

de Esportes e Recreção em parceria com a Associação Geração Independente está 

na final da copa Regional de Futsal de Guararema. 

Caraguatatuba chegou à decisão da competição ao empatar em 2×2 contra o ANE 

– Mogi no tempo regulamentar e na disputa dos pênaltis, a equipe do município 

superou as adversárias por 3×2. 

Agora, a decisão está marcada para a próxima terça-feira (19), às 21h, contra a 

equipe Desportivo Mogiano, no Ginásio Municipal Lazaro Germano, em Guararema. 

Com esta competição, Caraguatatuba busca potencializar a preparação do elenco 

para a disputa dos Jogos Regionais, ainda sem data para início. 

A Associação Geração Independente agradeceu ao prefeito Aguilar Junior e ao 

secretário de Esportes e Recreação, Edvaldo Ormindo, pelo apoio e empenho na 

fomentação do esporte no município. 
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Atleta de Caraguatatuba conquista 3ª colocação em Campeonato de 

Tênis de Mesa no Paraná 

 

A equipe de Tênis de Mesa da Prefeitura de Caraguatatuba e Secretaria de 

Esportes e Recreação participou, entre os dias 6 e 10 de julho, do TMB Platinum – 

Ciclo II, na cidade de Maringá (PR). 

O destaque dos cinco atletas do município que viajaram até a competição ficou 

com Gisele Pereira Cunha, 18 anos, com a conquista do 3º Lugar na categoria 

Absoluto D. 

“O campeonato em Maringá foi uma experiência surreal, uma das minhas melhores 

participações. Um evento de grande porte onde aproveitei o máximo e dei meu 

melhor em toda a trajetória. Pra mim foi uma experiência maravilhosa e faria tudo 

de novo. Uma medalha de bronze que acarretou muitos aprendizados e muitas 

emoções”, diz emocionada a atleta. 

“Apesar de não estar no lugar mais alto do pódio a sensação e a recompensa é 

como se fosse um ouro, estou feliz demais com minha participação  e com certeza 

valeu muito a pena”, finaliza. 

Confira a classificação dos atletas: 

Absoluto D (Feminino) 

3º Lugar: Gisele Pereira Cunha 

Sub-19 (Feminino) 



 

 
 

33º Lugar: Gisele Pereira Cunha 

Absoluto D (Masculino) 

5º Lugar: Clayton Francisco Da Silva 

Absoluto B (Feminino) 

9º Lugar: Mayara Cardim Tenório Dos Santos 

Classe 08 (Masculino) 

6º Lugar: Marcelo Santos 
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23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba e conta com 11 dias de festa 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, comidas típicas e muita diversão. A abertura oficial da festa 

será às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da presidente da Fundacc 

– Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, "não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba". 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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

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

60. 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 



 

 
 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 

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

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

Camaroeiro. 

Atrações 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e 

pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de 

Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional 

Forró, para colocar todo mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre 'Aves da Mata Atlântica', de Roberto Egydio,  que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba,  além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal 'Arino Sant'Ana de Barros'. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 



 

 
 

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

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

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens - Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras - Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA - banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara - Revelando São Paulo (Tenda da Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco - Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 



 

 
 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

 20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

 21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara - Revelando São Paulo (Tenda da Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras - Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 



 

 
 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco - Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens - Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

- Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

- Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

- Cunhagem da canoa caiçara 

- Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

- Apresentações típicas 

- Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

- Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

- Contação de Histórias Caiçaras - Nhá Rita e Leco Borba   

- Espaço 'Escritores de Caraguatatuba' 

- Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal 'Arino Sant'Ana de Barros'  

- Mini Exposição 'Aves da Mata Atlântica' – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 



 

 
 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 
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23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba e conta com 11 dias de festa 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, deliciosas refeições e muita diversão. A abertura oficial da 

festa será realizada às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da 

presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 

Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba”. 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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

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

60. 



 

 
 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 

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

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

Camaroeiro. 

Atrações 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e 

pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de 

Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional 

Forró, para colocar todo mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre ‘Aves da Mata Atlântica’, de Roberto Egydio,  que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba,  além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros’. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 



 

 
 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 

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

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

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA – banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 



 

 
 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

 20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

 21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 



 

 
 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

– Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano     

– Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

– Cunhagem da canoa caiçara 

– Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

– Apresentações típicas 

– Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

– Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

– Contação de Histórias Caiçaras – Nhá Rita e Leco Borba   

– Espaço ‘Escritores de Caraguatatuba’ 

– Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de 

Barros’ 



 

 
 

– Mini Exposição ‘Aves da Mata Atlântica’ – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 

Mais informações: www.fundacc.sp.gov.br | (12) 3897-5660 
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Futsal feminino de Caraguatatuba está na final da Copa Regional de 

Guararema 

 

A equipe de futsal feminino da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria 

de Esportes e Recreção em parceria com a Associação Geração Independente está 

na final da copa Regional de Futsal de Guararema. 

Caraguatatuba chegou à decisão da competição ao empatar em 2×2 contra o ANE 

– Mogi no tempo regulamentar e na disputa dos pênaltis, a equipe do município 

superou as adversárias por 3×2. 

Agora, a decisão está marcada para a próxima terça-feira (19), às 21h, contra a 

equipe Desportivo Mogiano, no Ginásio Municipal Lazaro Germano, em Guararema. 



 

 
 

Com esta competição, Caraguatatuba busca potencializar a preparação do elenco 

para a disputa dos Jogos Regionais, ainda sem data para início. 

A Associação Geração Independente agradeceu ao prefeito Aguilar Junior e ao 

secretário de Esportes e Recreação, Edvaldo Ormindo, pelo apoio e empenho na 

fomentação do esporte no município. 
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Atleta de Caraguatatuba conquista 3ª colocação em Campeonato de 

Tênis de Mesa no Paraná 

 

A equipe de Tênis de Mesa da Prefeitura de Caraguatatuba e Secretaria de 

Esportes e Recreação participou, entre os dias 6 e 10 de julho, do TMB Platinum – 

Ciclo II, na cidade de Maringá (PR). 

O destaque dos quatro atletas do município que viajaram até a competição ficou 

com Gisele Pereira Cunha, 18 anos, com a conquista do 3º Lugar na categoria 

Absoluto D. 

“O campeonato em Maringá foi uma experiência surreal, uma das minhas melhores 

participações. Um evento de grande porte onde aproveitei o máximo e dei meu 

melhor em toda a trajetória. Pra mim foi uma experiência maravilhosa e faria tudo 



 

 
 

de novo. Uma medalha de bronze que acarretou muitos aprendizados e muitas 

emoções”, diz emocionada a atleta. 

“Apesar de não estar no lugar mais alto do pódio a sensação e a recompensa é 

como se fosse um ouro, estou feliz demais com minha participação  e com certeza 

valeu muito a pena”, finaliza. 

Confira a classificação dos atletas: 

Absoluto D (Feminino) 

3º Lugar: Gisele Pereira Cunha 

Sub-19 (Feminino) 

33º Lugar: Gisele Pereira Cunha 

Absoluto D (Masculino) 

5º Lugar: Clayton Francisco Da Silva 

Absoluto B (Feminino) 

9º Lugar: Mayara Cardim Tenório Dos Santos 
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Ipiranga, Bola de Neve, Aliados e Lion conquistam acesso para 2ª 

divisão do Futebol Amador de Caraguatatuba 

 

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

realizou no final de semana as quartas de final da 3ª Divisão do Campeonato de 

Futebol Amador de Caraguatatuba. Os resultados garantiram Ipiranga FC, Bola de 

Neve, Aliados e Lion FC na 2ª divisão do Futebol Amador de Caraguatatuba. 

Agora, as equipes se enfrentam na semifinal da competição e brigam pelo título. 

Com os quatro jogos realizados no domingo, Lion FC venceu o Real Caraguá por 

3×1 no Campo do Galo de Ouro, no bairro do Tinga. No segundo jogo, o Bola de 

Neve superou o EC Travessão por 3×2. 



 

 
 

Já no Campo do bairro do Poiares, Ipiranga FC derrotou o Trem Bala FC pelo placar 

de 3×0. Na sequência, Aliados venceu o Saramandaia EC por 2×1. 

As equipes já garantidas com o acesso retornam aos campos neste final de 

semana para as decisões das semifinais. Os confrontos serão entre Lion FC x Bola 

de Neve e Ipiranga FC x Aliados. 
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Prefeitura, Polícia Militar e Detran fecham cinco desmanches 

irregulares em Caraguatatuba 

 

Cinco desmanches foram lacrados em Caraguatatuba durante uma operação 

realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran), em 

conjunto com a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Urbanismo, na última 

segunda-feira (11). 

O objetivo da ação integrada foi combater o comércio irregular na cidade. Entre as 

irregularidades encontradas estão manter peças em estoque sem a devida 

comprovação de origem e também pelo desmonte de veículos em locais não 

autorizados. 



 

 
 

Na ocasião, os estabelecimentos, localizados nos bairros Jetuba, Indaiá e Perequê-

Mirim, também foram fechados pela Fiscalização de Posturas por estarem 

funcionando sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido e o devido 

alvará. 

As empresas responderão a processo administrativo, conduzido pelo  Detran e os 

proprietários dos desmanches poderão responder criminalmente e por danos ao 

meio ambiente. 

Fiscalização Preventiva 

O principal objetivo da lei do desmonte é evitar o roubo e o furto de veículos e a 

venda ilegal de peças. O cidadão pode colaborar com a fiscalização denunciando 

desmanches clandestinos à Ouvidoria do Detran pelo portal www.detran.sp.gov.br, 

na área de “Atendimento”. 

Nos estabelecimentos credenciados e regulares, as principais peças automotivas 

recebem uma etiqueta com número único de série e código QR Code e são 

cadastradas no sistema online do Detran pelas empresas. O consumidor pode 

consultar a procedência da peça e ter a garantia de comprar apenas itens de 

origem legal. 

Lei do Desmonte 

Sancionada em janeiro de 2014 e em vigor desde 1º de julho do mesmo ano, a lei 

estadual n° 15.276 é pioneira na regulamentação dos desmontes e serviu de 

referência para a criação da lei federal nº 12.977/2015, em vigor desde maio de 

2015. 

Para atuar no ramo e participar de leilões para adquirir veículos destinados a 

desmonte para comércio ou reciclagem das peças usadas, a legislação exige o 

credenciamento das empresas no Detran entre outros requisitos. 
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CCZ de Caraguatatuba disponibiliza 30 animais para adoção no 

próximo sábado 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), 

promove no próximo sábado (16), das 9h às 13h, a sexta Feira de Adoção de Cães 

e Gatos com 30 animais. Neste ano, 76 animais já foram adotados. 

Para adotar um animal é necessário ter mais de 18 anos, apresentar cópias de 

documento com foto, CPF e comprovante de residência. O adotante também 

precisará preencher um questionário e passar por uma breve entrevista com os 

profissionais do CCZ. 

O CCZ reforça que os cães e gatos estão clinicamente saudáveis, vacinados contra 

raiva, vermifugados e preparados a participar do Programa Municipal de Castração. 



 

 
 

Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, no momento da adoção é 

reforçado sobre a posse responsável. “Durante a entrevista com o adotante 

avaliamos se ele realmente possui condições de cuidar do animal. Além de ser um 

ato de amor, exige responsabilidade e comprometimento”, explica Guilherme. 

O CCZ reforça que o espaço também está aberto durante a semana para adoção. 

“Caso a pessoa tenha interesse e não possa comparecer no sábado, pode procurar 

o CCZ de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h”, explica Garrido. 

Os pets que estão para adoção foram resgatados em situações de maus-tratos, por 

abandono, falta de higiene, alimentação, entre outros motivos. Por isso, ao adotar o 

pet, a pessoa estará proporcionando uma vida com condições mais adequadas ao 

animal. 

Serviço 

Feira de Adoção de Animais 

Data: 16 de julho – sábado 

Horário: das 9h às 13h 

Local: Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)  – Rua Ministro Dílson Funaro, 115 – 

Jardim Britânia – telefone: 3887-6888 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza operação Tapa-Buracos e limpeza 

de pontos de ônibus de Norte a Sul da cidade 

 

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

Proteção ao Cidadão, divulgou o balanço das atividades de tapa-buraco e limpeza 

de pontos de ônibus no mês de junho e mostrou que 25 bairros foram 

contemplados com as ações. 

Ao todo, 496 buracos foram tapados no último mês. A operação foi realizada nos 

bairros Tabatinga, Massaguaçu, Olaria, Martim de Sá, Casa Branca, Cidade Jardim, 

Caputera, Rio do Ouro, Jaraguazinho, Centro, Jaqueira, Tinga, Indaiá, Pontal 

Santamarina, Porto Novo, Travessão e Perequê-Mirim. 



 

 
 

O objetivo foi diminuir, principalmente, os danos sofridos pelo asfalto com o tráfego 

de veículos. E para reparar o problema foi aplicada uma camada de massa 

asfáltica nos pontos de desgaste. 

Os atendimentos referentes à tapa-buraco se deram por meio da Central 156 e por 

meio de ofícios. Em junho, a Secretaria também realizou o reparo de 14 cabeceiras. 

Já as equipes voltadas ao trabalho de limpeza e revitalização dos pontos de ônibus 

estiveram de norte a sul da cidade atendendo bairros do Massaguaçu, Tabatinga, 

Sumaré, Morro do Algodão, Cantagalo, Jetuba, Prainha, Jardim Primavera, Estrela 

D’Alva, entre outros. 

O serviço se concentrou na limpeza dos abrigos de ônibus, em especial, da retirada 

de adesivos e colas dos vidros. Para isso, foram utilizados uma máquina VAP, 

detergente, cloro e solvente. 

As equipes finalizaram o trabalho com a pintura das guias em frente aos pontos, 

com tinta amarela e branca. 

Ainda de acordo com o balanço da Secretaria de Mobilidade Urbana, em junho 

foram feitos o conserto e limpeza de 22 lixeiras com máquina de solda, além da 

instalação de 10 lixeiras nos pontos de ônibus e uma na sede da secretaria. 

Os serviços visam à melhoria das ruas e avenidas no município, além da qualidade 

nos pontos de ônibus com a higiene dos locais, que são utilizados regularmente 

pelos usuários do transporte público. 
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Processo seletivo de estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba é 

neste domingo 

 

O Instituto Talentos aplica as provas do Processo Seletivo para Criação de Cadastro 

de Reserva de Estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba no domingo (17), às 9h, 

nas escolas Profª Adolfina Leonor Soares dos Santos, no Sumaré; Profª Antonia 

Ribeiro Da Silva, no Jardim Califórnia; e Prof. Antônio de Freitas Avelar, no Estrela 

D’Alva. 

Estudantes de 30 cursos de ensinos superior, técnico e médio (com formação de 

Guarda Mirim) puderam se inscrever na seleção entre os dias 2 e 21 de junho, no 

site http://institutotalentos.org.br/. 

http://institutotalentos.org.br/


 

 
 

Os candidatos terão duas horas para responder 30 questões objetivas de Língua 

Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, com peso de um ponto para cada 

resposta correta. São critérios para desempate entre os candidatos, a maior nota 

em Língua Portuguesa e a maior idade. 

Para os alunos do ensino superior há chances para quem cursa partir do 1º 

semestre de Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências 

Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da 

Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Fisioterapia, 

Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão 

Empresarial, Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Processos Gerenciais, Publicidade e 

Propaganda, Redes de Computadores, Serviço Social e Sistemas de Informação e 

do 5º semestre de Educação Física (bacharelado); além das vagas destinadas para 

estudantes dos cursos técnicos de Informática p/ Internet, Administração e 

Segurança do Trabalho.  O processo seletivo também conta com oportunidades 

para alunos dos 1º e 2º anos de Ensino Médio, com formação no curso de Guarda 

Mirim. 

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.212 (um salário mínimo) para estagiários de 

ensino superior e técnico, e de R$ 727,20 (60% do salário mínimo) para os alunos 

do ensino médio, com direito a vale-transporte, para ambos os cursos. A carga 

horária varia entre 25 e 30 horas/semanais, conforme o nível de escolaridade. 

Lista 

A lista com os inscritos deferidos, que farão as provas neste domingo (17/7), foi 

publicada na Edição 830 do Diário Oficial Eletrônico do Município do dia 7 de julho 

e no site http://institutotalentos.org.br/inscricoes-deferidas-e-locais-de-prova/.   O 

edital do processo seletivo saiu na Edição 807 do Diário Oficial Eletrônico do 

Município do dia 2 de junho.  . 

Os classificados na seleção formarão um cadastro de reserva e serão convocados 

para atuar nas secretarias municipais conforme a necessidade da administração 

pública. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da 

classificação definitiva, no Diário Oficial, podendo a critério da Prefeitura Municipal 

da Estância Balneária de Caraguatatuba, ser prorrogado por mais um ano.  Mais 

informações pelo e-mail contato@institutotalentos.org.br, de segunda a sexta- feira, 

das 9h às 18h. 

A Emef Profª Adolfina Leonor Soares dos Santos fica na Avenida Siqueira Campos, 

1.257, no Sumaré. A Emei/Emef Antonia Ribeiro da Silva está localizada na Rua 

Alcides Alves Pereira, 140, no Jardim Califórnia. O endereço da Emef Prof. Antônio 

de Freitas Avelar é Rua João Marcelo, 302, no Estrela D’Alva. 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/07/Edital_830.pdf
http://institutotalentos.org.br/inscricoes-deferidas-e-locais-de-prova/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_807.pdf
mailto:contato@institutotalentos.org.br
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Secretaria de Meio Ambiente segue com inscrições abertas para 

projeto ‘Tecendo em Redes’ 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba segue com inscrições abertas para o projeto 

‘Tecendo em Redes’, projeto social de sustentabilidade, com foco na economia 

circular e a integração social de pescadores locais. 

O curso é promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e está 

aberto para todos os munícipes, em especial, para a comunidade pesqueira. Os 

interessados podem se cadastrar por meio do link: 

https://forms.gle/addzESciDVRCtHdi6. 

Inicialmente, são disponibilizadas 10 vagas e as aulas serão todas as quartas-

feiras de agosto. 

https://forms.gle/addzESciDVRCtHdi6


 

 
 

Segundo a criadora do projeto, Meire Paiva, os alunos aprenderão como reutilizar 

as redes de pesca e transformá-las em produtos artesanais, diminuindo assim a 

poluição nos mares e gerando renda aos pescadores. 

“O artesanato, além de ser constituído por diversas práticas e artes manuais, 

também é uma importante ferramenta de reintegração. Os produtos poderão servir 

como fonte de renda alternativa para as famílias dos pescadores”, disse Meire. 

Os inscritos aprenderão a fazer a limpeza das redes de pesca, separar as tiras do 

material e utilizar o tear para a confecção das peças. O produto final será a criação 

de diferentes estilos de bolsas. 

O intuito é não haver gastos com os produtos, e para isso todas as redes utilizadas 

serão aquelas descartadas e doadas pelos próprios pescadores. Os participantes 

também irão aprender a colocar preços nos produtos para comercializá-los. 

Serviço 

Data: 3 de agosto (primeira aula) 

Horário: 14h 

Local: Rua Santos Dumont, 502 – Estrela D’Alva (Sede da Secretaria de Meio 

Ambiente) 
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23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba e conta com 11 dias de festa 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, deliciosas refeições e muita diversão. A abertura oficial da 

festa será realizada às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da 

presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 

Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 



 

 
 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba”. 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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

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

60. 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 

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

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

Camaroeiro. 

Atrações 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e 

pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de 

Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional 

Forró, para colocar todo mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre ‘Aves da Mata Atlântica’, de Roberto Egydio,  que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba,  além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros’. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 



 

 
 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 

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

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

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA – banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 



 

 
 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 



 

 
 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

– Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

– Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

– Cunhagem da canoa caiçara 

– Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

– Apresentações típicas 



 

 
 

– Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

– Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

– Contação de Histórias Caiçaras – Nhá Rita e Leco Borba   

– Espaço ‘Escritores de Caraguatatuba’ 

– Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de 

Barros’ 

– Mini Exposição ‘Aves da Mata Atlântica’ – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 

Mais informações: www.fundacc.sp.gov.br | (12) 3897-5660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
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Mais de 55% da população de Caraguatatuba estão vacinadas com 

dose de reforço contra Covid-19 e imunização segue 24h 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba reforça que a 4ª dose da vacina contra Covid-19 

está liberada para pessoas com mais de 40 anos e a 5ª dose para pacientes 

imunossuprimidos acima de 50 anos. 

Dados da Secretaria de Saúde mostra que 98,69% da população estão imunizadas 

com as duas doses e 55,77% com a dose de reforço ou terceira dose, que 

representa 64.135 pessoas vacinadas. 

A dose de reforço foi aplicada em 19.484 idosos; 41.301 adultos de 18 a 59 anos; 

1.633 adolescentes e 10 crianças de 5 a 11 anos. Já a quarta dose foi aplicada em 

33,26% da população liberada. 



 

 
 

A vacinação continua durante 24 horas nas três Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAs). Na última semana, 49 pessoas procuraram a UPA Sul; 39 a UPA Centro e 

uma a UPA Norte. A população também pode procurar as Unidades Básicas de 

Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, sem necessidade de 

agendamento. 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher, reforça que a vacinação é a única forma de 

conter um aumento dos casos da doença e ainda segue abaixo do esperado. “É 

muito importante que as pessoas completem as vacinas para reforçar a 

imunização, principalmente neste período de baixa temperatura”, destaca. 

Serviço 

UPA Centro – Avenida Maranhão, 451 – Jardim Primavera 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/mrxe47b2
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Secretaria de Obras Públicas se reúne com representantes da Sabesp 

para tratar sobre repavimentação asfáltica 

 

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

reuniu, nesta terça-feira (12), com representantes da Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para tratar sobre repavimentação 

asfáltica. 

A proposta da reunião foi apresentar à Secretaria de Obras as vantagens de realizar 

a compactação do asfalto misturado a frio como solução de reparo nos trechos em 

que necessitar de intervenção da Sabesp, como em casos de manutenção de redes 

de água e esgoto. 



 

 
 

A massa de asfalto a frio já vem ensacada e pronta para aplicação na rua à 

temperatura ambiente. Isso agiliza o serviço de pavimentação e faz com que a 

companhia não dependa inteiramente da usina de produção do asfalto quente, 

uma vez que o Litoral Norte tem apenas uma para atender todas as cidades. 

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Leandro Borella, o material é uma 

boa solução para o reparo das ruas e o serviço evitará complicações por conta de 

buracos nas vias. 

E para mostrar a proposta do serviço na prática, as equipes da Companhia de 

Saneamento Básico realizaram o calçamento do trecho que foi cortado para a 

interligação de rede de água na esquina entre as Ruas Luiz Nicolau Fagundes 

Varela e Iguape, no Travessão. 

A compactação do solo foi medida com equipamento especializado e em seguida 

espalharam o material para o revestimento, finalizando o serviço com a placa 

vibratória. O local ainda foi sinalizado como ‘reposição provisória’. Somente o 

acabamento deverá ser feito com o asfalto quente. 

O objetivo é que esse modelo apresentado seja utilizado como padrão em todos os 

serviços realizados pela Sabesp onde necessitarem de intervenção nas vias. 
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Prefeitura, Polícia Militar e Detran fecham cinco desmanches 

irregulares em Caraguatatuba 

 

Cinco desmanches foram lacrados em Caraguatatuba durante uma operação 

realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran), em 

conjunto com a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Urbanismo, na última 

segunda-feira (11). 

O objetivo da ação integrada foi combater o comércio irregular na cidade. Entre as 

irregularidades encontradas estão manter peças em estoque sem a devida 

comprovação de origem e também pelo desmonte de veículos em locais não 

autorizados. 

Na ocasião, os estabelecimentos, localizados nos bairros Jetuba, Indaiá e Perequê-

Mirim, também foram fechados pela Fiscalização de Posturas por estarem 

funcionando sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido e o devido 

alvará. 

As empresas responderão a processo administrativo, conduzido pelo  Detran e os 

proprietários dos desmanches poderão responder criminalmente e por danos ao 

meio ambiente. 

Fiscalização Preventiva 

O principal objetivo da lei do desmonte é evitar o roubo e o furto de veículos e a 

venda ilegal de peças. O cidadão pode colaborar com a fiscalização denunciando 

desmanches clandestinos à Ouvidoria do Detran pelo portal www.detran.sp.gov.br, 

na área de “Atendimento”. 

Nos estabelecimentos credenciados e regulares, as principais peças automotivas 

recebem uma etiqueta com número único de série e código QR Code e são 

cadastradas no sistema online do Detran pelas empresas. O consumidor pode 

http://www.detran.sp.gov.br/


 

 
 

consultar a procedência da peça e ter a garantia de comprar apenas itens de 

origem legal. 

Lei do Desmonte 

Sancionada em janeiro de 2014 e em vigor desde 1º de julho do mesmo ano, a lei 

estadual n° 15.276 é pioneira na regulamentação dos desmontes e serviu de 

referência para a criação da lei federal nº 12.977/2015, em vigor desde maio de 

2015. 

Para atuar no ramo e participar de leilões para adquirir veículos destinados a 

desmonte para comércio ou reciclagem das peças usadas, a legislação exige o 

credenciamento das empresas no Detran entre outros requisitos. 
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23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba e conta com 11 dias de festa 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, deliciosas refeições e muita diversão. A abertura oficial da 

festa será realizada às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da 

presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 

Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba”. 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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

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

60. 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 



 

 
 

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

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

Camaroeiro. 

Atrações 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e 

pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de 

Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional 

Forró, para colocar todo mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre ‘Aves da Mata Atlântica’, de Roberto Egydio,  que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba,  além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros’. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 

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

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



 

 
 

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA – banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 



 

 
 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 



 

 
 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

– Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

– Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

– Cunhagem da canoa caiçara 

– Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

– Apresentações típicas 

– Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

– Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

– Contação de Histórias Caiçaras – Nhá Rita e Leco Borba   

– Espaço ‘Escritores de Caraguatatuba’ 

– Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de 

Barros’ 

– Mini Exposição ‘Aves da Mata Atlântica’ – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 



 

 
 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 

Mais informações: www.fundacc.sp.gov.br | (12) 3897-5660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
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Atleta de Caraguatatuba conquista 3ª colocação em Campeonato de 

Tênis de Mesa no Paraná 

 

A equipe de Tênis de Mesa da Prefeitura de Caraguatatuba e Secretaria de 

Esportes e Recreação participou, entre os dias 6 e 10 de julho, do TMB Platinum – 

Ciclo II, na cidade de Maringá (PR). 

O destaque dos quatro atletas do município que viajaram até a competição ficou 

com Gisele Pereira Cunha, 18 anos, com a conquista do 3º Lugar na categoria 

Absoluto D. 

“O campeonato em Maringá foi uma experiência surreal, uma das minhas melhores 

participações. Um evento de grande porte onde aproveitei o máximo e dei meu 

melhor em toda a trajetória. Pra mim foi uma experiência maravilhosa e faria tudo 

de novo. Uma medalha de bronze que acarretou muitos aprendizados e muitas 

emoções”, diz emocionada a atleta. 

“Apesar de não estar no lugar mais alto do pódio a sensação e a recompensa é 

como se fosse um ouro, estou feliz demais com minha participação  e com certeza 

valeu muito a pena”, finaliza. 

Confira a classificação dos atletas: 

Absoluto D (Feminino) 

3º Lugar: Gisele Pereira Cunha 

Sub-19 (Feminino) 

33º Lugar: Gisele Pereira Cunha 

Absoluto D (Masculino) 

5º Lugar: Clayton Francisco Da Silva 



 

 
 

Absoluto B (Feminino) 

9º Lugar: Mayara Cardim Tenório Dos Santos 
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Ipiranga, Bola de Neve, Aliados e Lion conquistam acesso para 2ª 

divisão do Futebol Amador de Caraguatatuba 

 

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

realizou no final de semana as quartas de final da 3ª Divisão do Campeonato de 

Futebol Amador de Caraguatatuba. Os resultados garantiram Ipiranga FC, Bola de 

Neve, Aliados e Lion FC na 2ª divisão do Futebol Amador de Caraguatatuba. 

Agora, as equipes se enfrentam na semifinal da competição e brigam pelo título. 

Com os quatro jogos realizados no domingo, Lion FC venceu o Real Caraguá por 

3×1 no Campo do Galo de Ouro, no bairro do Tinga. No segundo jogo, o Bola de 

Neve superou o EC Travessão por 3×2. 

Já no Campo do bairro do Poiares, Ipiranga FC derrotou o Trem Bala FC pelo placar 

de 3×0. Na sequência, Aliados venceu o Saramandaia EC por 2×1. 

As equipes já garantidas com o acesso retornam aos campos neste final de 

semana para as decisões das semifinais. Os confrontos serão entre Lion FC x Bola 

de Neve e Ipiranga FC x Aliados. 
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Prefeitura, Polícia Militar e Detran fecham cinco desmanches 

irregulares em Caraguatatuba 

 

Cinco desmanches foram lacrados em Caraguatatuba durante uma operação 

realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran), em 

conjunto com a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Urbanismo, na última 

segunda-feira (11). 

O objetivo da ação integrada foi combater o comércio irregular na cidade. Entre as 

irregularidades encontradas estão manter peças em estoque sem a devida 

comprovação de origem e também pelo desmonte de veículos em locais não 

autorizados. 

Na ocasião, os estabelecimentos, localizados nos bairros Jetuba, Indaiá e Perequê-

Mirim, também foram fechados pela Fiscalização de Posturas por estarem 

funcionando sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido e o devido 

alvará. 

As empresas responderão a processo administrativo, conduzido pelo  Detran e os 

proprietários dos desmanches poderão responder criminalmente e por danos ao 

meio ambiente. 

Fiscalização Preventiva 

O principal objetivo da lei do desmonte é evitar o roubo e o furto de veículos e a 

venda ilegal de peças. O cidadão pode colaborar com a fiscalização denunciando 

desmanches clandestinos à Ouvidoria do Detran pelo portal www.detran.sp.gov.br, 

na área de “Atendimento”. 

Nos estabelecimentos credenciados e regulares, as principais peças automotivas 

recebem uma etiqueta com número único de série e código QR Code e são 

cadastradas no sistema online do Detran pelas empresas. O consumidor pode 



 

 
 

consultar a procedência da peça e ter a garantia de comprar apenas itens de 

origem legal. 

Lei do Desmonte 

Sancionada em janeiro de 2014 e em vigor desde 1º de julho do mesmo ano, a lei 

estadual n° 15.276 é pioneira na regulamentação dos desmontes e serviu de 

referência para a criação da lei federal nº 12.977/2015, em vigor desde maio de 

2015. 

Para atuar no ramo e participar de leilões para adquirir veículos destinados a 

desmonte para comércio ou reciclagem das peças usadas, a legislação exige o 

credenciamento das empresas no Detran entre outros requisitos. 
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CCZ de Caraguatatuba disponibiliza 30 animais para adoção no 

próximo sábado 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), 

promove no próximo sábado (16), das 9h às 13h, a sexta Feira de Adoção de Cães 

e Gatos com 30 animais. Neste ano, 76 animais já foram adotados. 

Para adotar um animal é necessário ter mais de 18 anos, apresentar cópias de 

documento com foto, CPF e comprovante de residência. O adotante também 

precisará preencher um questionário e passar por uma breve entrevista com os 

profissionais do CCZ. 

O CCZ reforça que os cães e gatos estão clinicamente saudáveis, vacinados contra 

raiva, vermifugados e preparados a participar do Programa Municipal de Castração. 

Segundo o coordenador do CCZ, Guilherme Garrido, no momento da adoção é 

reforçado sobre a posse responsável. “Durante a entrevista com o adotante 

avaliamos se ele realmente possui condições de cuidar do animal. Além de ser um 

ato de amor, exige responsabilidade e comprometimento”, explica Guilherme. 

O CCZ reforça que o espaço também está aberto durante a semana para adoção. 

“Caso a pessoa tenha interesse e não possa comparecer no sábado, pode procurar 

o CCZ de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h”, explica Garrido. 

Os pets que estão para adoção foram resgatados em situações de maus-tratos, por 

abandono, falta de higiene, alimentação, entre outros motivos. Por isso, ao adotar o 

pet, a pessoa estará proporcionando uma vida com condições mais adequadas ao 

animal. 

Serviço 

Feira de Adoção de Animais 



 

 
 

Data: 16 de julho – sábado 

Horário: das 9h às 13h 

Local: Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)  – Rua Ministro Dílson Funaro, 115 – 

Jardim Britânia – telefone: 3887-6888 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza operação Tapa-Buracos e limpeza 

de pontos de ônibus de Norte a Sul da cidade 

 

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

Proteção ao Cidadão, divulgou o balanço das atividades de tapa-buraco e limpeza 

de pontos de ônibus no mês de junho e mostrou que 25 bairros foram 

contemplados com as ações. 

Ao todo, 496 buracos foram tapados no último mês. A operação foi realizada nos 

bairros Tabatinga, Massaguaçu, Olaria, Martim de Sá, Casa Branca, Cidade Jardim, 

Caputera, Rio do Ouro, Jaraguazinho, Centro, Jaqueira, Tinga, Indaiá, Pontal 

Santamarina, Porto Novo, Travessão e Perequê-Mirim. 

O objetivo foi diminuir, principalmente, os danos sofridos pelo asfalto com o tráfego 

de veículos. E para reparar o problema foi aplicada uma camada de massa 

asfáltica nos pontos de desgaste. 

Os atendimentos referentes à tapa-buraco se deram por meio da Central 156 e por 

meio de ofícios. Em junho, a Secretaria também realizou o reparo de 14 cabeceiras. 

Já as equipes voltadas ao trabalho de limpeza e revitalização dos pontos de ônibus 

estiveram de norte a sul da cidade atendendo bairros do Massaguaçu, Tabatinga, 

Sumaré, Morro do Algodão, Cantagalo, Jetuba, Prainha, Jardim Primavera, Estrela 

D’Alva, entre outros. 

O serviço se concentrou na limpeza dos abrigos de ônibus, em especial, da retirada 

de adesivos e colas dos vidros. Para isso, foram utilizados uma máquina VAP, 

detergente, cloro e solvente. 

As equipes finalizaram o trabalho com a pintura das guias em frente aos pontos, 

com tinta amarela e branca. 



 

 
 

Ainda de acordo com o balanço da Secretaria de Mobilidade Urbana, em junho 

foram feitos o conserto e limpeza de 22 lixeiras com máquina de solda, além da 

instalação de 10 lixeiras nos pontos de ônibus e uma na sede da secretaria. 

Os serviços visam à melhoria das ruas e avenidas no município, além da qualidade 

nos pontos de ônibus com a higiene dos locais, que são utilizados regularmente 

pelos usuários do transporte público. 
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Processo seletivo de estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba é 

neste domingo 

 

O Instituto Talentos aplica as provas do Processo Seletivo para Criação de Cadastro 

de Reserva de Estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba no domingo (17), às 9h, 

nas escolas Profª Adolfina Leonor Soares dos Santos, no Sumaré; Profª Antonia 

Ribeiro Da Silva, no Jardim Califórnia; e Prof. Antônio de Freitas Avelar, no Estrela 

D’Alva. 

Estudantes de 30 cursos de ensinos superior, técnico e médio (com formação de 

Guarda Mirim) puderam se inscrever na seleção entre os dias 2 e 21 de junho, no 

site http://institutotalentos.org.br/. 

Os candidatos terão duas horas para responder 30 questões objetivas de Língua 

Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, com peso de um ponto para cada 

resposta correta. São critérios para desempate entre os candidatos, a maior nota 

em Língua Portuguesa e a maior idade. 

Para os alunos do ensino superior há chances para quem cursa partir do 1º 

semestre de Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências 

Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da 

Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Fisioterapia, 

Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão 

Empresarial, Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Processos Gerenciais, Publicidade e 

Propaganda, Redes de Computadores, Serviço Social e Sistemas de Informação e 

do 5º semestre de Educação Física (bacharelado); além das vagas destinadas para 

estudantes dos cursos técnicos de Informática p/ Internet, Administração e 

Segurança do Trabalho.  O processo seletivo também conta com oportunidades 

http://institutotalentos.org.br/


 

 
 

para alunos dos 1º e 2º anos de Ensino Médio, com formação no curso de Guarda 

Mirim. 

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.212 (um salário mínimo) para estagiários de 

ensino superior e técnico, e de R$ 727,20 (60% do salário mínimo) para os alunos 

do ensino médio, com direito a vale-transporte, para ambos os cursos. A carga 

horária varia entre 25 e 30 horas/semanais, conforme o nível de escolaridade. 

Lista 

A lista com os inscritos deferidos, que farão as provas neste domingo (17/7), foi 

publicada na Edição 830 do Diário Oficial Eletrônico do Município do dia 7 de julho 

e no site http://institutotalentos.org.br/inscricoes-deferidas-e-locais-de-prova/.   O 

edital do processo seletivo saiu na Edição 807 do Diário Oficial Eletrônico do 

Município do dia 2 de junho.  . 

Os classificados na seleção formarão um cadastro de reserva e serão convocados 

para atuar nas secretarias municipais conforme a necessidade da administração 

pública. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da 

classificação definitiva, no Diário Oficial, podendo a critério da Prefeitura Municipal 

da Estância Balneária de Caraguatatuba, ser prorrogado por mais um ano.  Mais 

informações pelo e-mail contato@institutotalentos.org.br, de segunda a sexta- feira, 

das 9h às 18h. 

A Emef Profª Adolfina Leonor Soares dos Santos fica na Avenida Siqueira Campos, 

1.257, no Sumaré. A Emei/Emef Antonia Ribeiro da Silva está localizada na Rua 

Alcides Alves Pereira, 140, no Jardim Califórnia. O endereço da Emef Prof. Antônio 

de Freitas Avelar é Rua João Marcelo, 302, no Estrela D’Alva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/07/Edital_830.pdf
http://institutotalentos.org.br/inscricoes-deferidas-e-locais-de-prova/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_807.pdf
mailto:contato@institutotalentos.org.br
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Secretaria de Meio Ambiente segue com inscrições abertas para 

projeto ‘Tecendo em Redes’ 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba segue com inscrições abertas para o projeto 

‘Tecendo em Redes’, projeto social de sustentabilidade, com foco na economia 

circular e a integração social de pescadores locais. 

O curso é promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e está 

aberto para todos os munícipes, em especial, para a comunidade pesqueira. Os 

interessados podem se cadastrar por meio do link: 

https://forms.gle/addzESciDVRCtHdi6. 

Inicialmente, são disponibilizadas 10 vagas e as aulas serão todas as quartas-

feiras de agosto. 

Segundo a criadora do projeto, Meire Paiva, os alunos aprenderão como reutilizar 

as redes de pesca e transformá-las em produtos artesanais, diminuindo assim a 

poluição nos mares e gerando renda aos pescadores. 

“O artesanato, além de ser constituído por diversas práticas e artes manuais, 

também é uma importante ferramenta de reintegração. Os produtos poderão servir 

como fonte de renda alternativa para as famílias dos pescadores”, disse Meire. 

Os inscritos aprenderão a fazer a limpeza das redes de pesca, separar as tiras do 

material e utilizar o tear para a confecção das peças. O produto final será a criação 

de diferentes estilos de bolsas. 

O intuito é não haver gastos com os produtos, e para isso todas as redes utilizadas 

serão aquelas descartadas e doadas pelos próprios pescadores. Os participantes 

também irão aprender a colocar preços nos produtos para comercializá-los. 

Serviço 

https://forms.gle/addzESciDVRCtHdi6


 

 
 

Data: 3 de agosto (primeira aula) 

Horário: 14h 

Local: Rua Santos Dumont, 502 – Estrela D’Alva (Sede da Secretaria de Meio 

Ambiente) 
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Mais de 55% da população de Caraguatatuba estão vacinadas com 

dose de reforço contra Covid-19 e imunização segue 24h 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba reforça que a 4ª dose da vacina contra Covid-19 

está liberada para pessoas com mais de 40 anos e a 5ª dose para pacientes 

imunossuprimidos acima de 50 anos. 

Dados da Secretaria de Saúde mostra que 98,69% da população estão imunizadas 

com as duas doses e 55,77% com a dose de reforço ou terceira dose, que 

representa 64.135 pessoas vacinadas. 

A dose de reforço foi aplicada em 19.484 idosos; 41.301 adultos de 18 a 59 anos; 

1.633 adolescentes e 10 crianças de 5 a 11 anos. Já a quarta dose foi aplicada em 

33,26% da população liberada. 

A vacinação continua durante 24 horas nas três Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAs). Na última semana, 49 pessoas procuraram a UPA Sul; 39 a UPA Centro e 

uma a UPA Norte. A população também pode procurar as Unidades Básicas de 

Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, sem necessidade de 

agendamento. 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher, reforça que a vacinação é a única forma de 

conter um aumento dos casos da doença e ainda segue abaixo do esperado. “É 

muito importante que as pessoas completem as vacinas para reforçar a 

imunização, principalmente neste período de baixa temperatura”, destaca. 

Serviço 

UPA Centro – Avenida Maranhão, 451 – Jardim Primavera 

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

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



 

 
 

Unidades Básicas de Saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2 
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Secretaria de Obras Públicas se reúne com representantes da Sabesp 

para tratar sobre repavimentação asfáltica 

 

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

reuniu, nesta terça-feira (12), com representantes da Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para tratar sobre repavimentação 

asfáltica. 

A proposta da reunião foi apresentar à Secretaria de Obras as vantagens de realizar 

a compactação do asfalto misturado a frio como solução de reparo nos trechos em 

que necessitar de intervenção da Sabesp, como em casos de manutenção de redes 

de água e esgoto. 

A massa de asfalto a frio já vem ensacada e pronta para aplicação na rua à 

temperatura ambiente. Isso agiliza o serviço de pavimentação e faz com que a 

companhia não dependa inteiramente da usina de produção do asfalto quente, 

uma vez que o Litoral Norte tem apenas uma para atender todas as cidades. 

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Leandro Borella, o material é uma 

boa solução para o reparo das ruas e o serviço evitará complicações por conta de 

buracos nas vias. 

E para mostrar a proposta do serviço na prática, as equipes da Companhia de 

Saneamento Básico realizaram o calçamento do trecho que foi cortado para a 

interligação de rede de água na esquina entre as Ruas Luiz Nicolau Fagundes 

Varela e Iguape, no Travessão. 

A compactação do solo foi medida com equipamento especializado e em seguida 

espalharam o material para o revestimento, finalizando o serviço com a placa 

vibratória. O local ainda foi sinalizado como ‘reposição provisória’. Somente o 

acabamento deverá ser feito com o asfalto quente. 



 

 
 

O objetivo é que esse modelo apresentado seja utilizado como padrão em todos os 

serviços realizados pela Sabesp onde necessitarem de intervenção nas vias. 
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23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba e conta com 11 dias de festa 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, deliciosas refeições e muita diversão. A abertura oficial da 

festa será realizada às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da 

presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 

Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba”. 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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

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

60. 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 



 

 
 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 

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

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

Camaroeiro. 

Atrações 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e 

pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de 

Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional 

Forró, para colocar todo mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre ‘Aves da Mata Atlântica’, de Roberto Egydio,  que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba,  além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros’. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 



 

 
 

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

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

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA – banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 



 

 
 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 



 

 
 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

– Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

– Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

– Cunhagem da canoa caiçara 

– Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

– Apresentações típicas 

– Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

– Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

– Contação de Histórias Caiçaras – Nhá Rita e Leco Borba   

– Espaço ‘Escritores de Caraguatatuba’ 

– Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de 

Barros’ 

– Mini Exposição ‘Aves da Mata Atlântica’ – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 



 

 
 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 

Mais informações: www.fundacc.sp.gov.br | (12) 3897-5660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
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Abertura oficial do 23º Festival do Camarão ocorre nesta quinta-feira 

em Caraguatatuba 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, deliciosas refeições e muita diversão. A abertura oficial da 

festa será realizada às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da 

presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 

Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba”. 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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



 

 
 

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

60. 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 

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

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

Camaroeiro. 

Atrações 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e 

pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de 

Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional 

Forró, para colocar todo mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre ‘Aves da Mata Atlântica’, de Roberto Egydio,  que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba,  além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros’. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 



 

 
 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 

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

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

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA – banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 



 

 
 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 



 

 
 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

– Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

– Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

– Cunhagem da canoa caiçara 

– Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

– Apresentações típicas 

– Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

– Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

– Contação de Histórias Caiçaras – Nhá Rita e Leco Borba   



 

 
 

– Espaço ‘Escritores de Caraguatatuba’ 

– Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de 

Barros’ 

– Mini Exposição ‘Aves da Mata Atlântica’ – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 

Mais informações: www.fundacc.sp.gov.br | (12) 3897-5660 
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Processo seletivo de estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba é 

neste domingo 

 

O Instituto Talentos aplica as provas do Processo Seletivo para Criação de Cadastro 

de Reserva de Estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba no domingo (17), às 9h, 

nas escolas Profª Adolfina Leonor Soares dos Santos, no Sumaré; Profª Antonia 

Ribeiro Da Silva, no Jardim Califórnia; e Prof. Antônio de Freitas Avelar, no Estrela 

D’Alva. 

Estudantes de 30 cursos de ensinos superior, técnico e médio (com formação de 

Guarda Mirim) puderam se inscrever na seleção entre os dias 2 e 21 de junho, no 

site http://institutotalentos.org.br/. 

Os candidatos terão duas horas para responder 30 questões objetivas de Língua 

Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, com peso de um ponto para cada 

resposta correta. São critérios para desempate entre os candidatos, a maior nota 

em Língua Portuguesa e a maior idade. 

Para os alunos do ensino superior há chances para quem cursa partir do 1º 

semestre de Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências 

Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da 

Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Fisioterapia, 



 

 
 

Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão 

Empresarial, Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Processos Gerenciais, Publicidade e 

Propaganda, Redes de Computadores, Serviço Social e Sistemas de Informação e 

do 5º semestre de Educação Física (bacharelado); além das vagas destinadas para 

estudantes dos cursos técnicos de Informática p/ Internet, Administração e 

Segurança do Trabalho. O processo seletivo também conta com oportunidades 

para alunos dos 1º e 2º anos de Ensino Médio, com formação no curso de Guarda 

Mirim. 

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.212 (um salário mínimo) para estagiários de 

ensino superior e técnico, e de R$ 727,20 (60% do salário mínimo) para os alunos 

do ensino médio, com direito a vale-transporte, para ambos os cursos. A carga 

horária varia entre 25 e 30 horas/semanais, conforme o nível de escolaridade. 

Lista 

A lista com os inscritos deferidos, que farão as provas neste domingo (17/7), foi 

publicada na Edição 830 do Diário Oficial Eletrônico do Município do dia 7 de julho 

e no site http://institutotalentos.org.br/inscricoes-deferidas-e-locais-de-prova/. O 

edital do processo seletivo saiu na Edição 807 do Diário Oficial Eletrônico do 

Município do dia 2 de junho. 

Os classificados na seleção formarão um cadastro de reserva e serão convocados 

para atuar nas secretarias municipais conforme a necessidade da administração 

pública. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da 

classificação definitiva, no Diário Oficial, podendo a critério da Prefeitura Municipal 

da Estância Balneária de Caraguatatuba, ser prorrogado por mais um ano. Mais 

informações pelo e-mail contato@institutotalentos.org.br, de segunda a sexta- feira, 

das 9h às 18h. 

A Emef Profª Adolfina Leonor Soares dos Santos fica na Avenida Siqueira Campos, 

1.257, no Sumaré. A Emei/Emef Antonia Ribeiro da Silva está localizada na Rua 

Alcides Alves Pereira, 140, no Jardim Califórnia. O endereço da Emef Prof. Antônio 

de Freitas Avelar é Rua João Marcelo, 302, no Estrela D’Alva. 
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Caraguatatuba participa do Anime Friends em SP e lança 2ª edição do 

Geek Games 2023 

 

O prefeito Aguilar Junior esteve presente na abertura do Anime Friends, em São 

Paulo, na última sexta-feira (8), neste que é considerado o maior festival de cultura 

pop asiática da América Latina. 

O evento contou com um estande da Prefeitura de Caraguatatuba e o prefeito 

aproveitou para divulgar e lançar a 2ª edição do Geek Games 2023, que será 

realizado de 5 a 7 de maio de 2023, na Praça da Cultura, no Centro, com diversas 

atrações como vídeo games, Lan Party, card games, jogos de tabuleiro, batalha 

medieval, dubladores, youtubers, torneio cosplay e muito mais. 

O prefeito Aguilar Junior destacou ser um momento de alegria, já que por conta da 

pandemia, a cidade ficou dois anos sem promover a feira. “Para você que gosta 

desse evento, já anota na agenda, é uma grande oportunidade de reunir amigos e 

trocar experiências”, disse. 

Aguilar Junior ainda relembrou a primeira edição do Geek Games realizada em 

2020. “Mais de 9 mil pessoas visitaram o evento durante três dias. Para ano que 

vem buscamos, através do Anime Friends, novos expositores e atrações. Em breve 

divulgaremos a programação completa e contamos com a participação de todos 

para que seja mais um sucesso”, ressaltou. 

A abertura do Anime Friends contou com a presença do governador Rodrigo Garcia, 

que na oportunidade, esteve junto ao prefeito Aguilar Junior. O prefeito agradeceu 



 

 
 

as benfeitorias recebidas, principalmente o início do recapeamento de vicinais na 

região sul, e reforçou que aguarda ansioso o início do recapeamento na SP- 55 e a 

abertura integral do Hospital Regional. 

No primeiro dia de Anime Friends, 30 alunos da EMEF Luiz Ribeiro Muniz, do bairro 

Martim de Sá, visitaram o festival. Os estudantes do 6º ao 9º ano puderam 

vivenciar pela primeira vez a experiência de um evento fora da cidade e contam 

que superaram as expectativas e aguardam ansiosos o Geek Games, em 

Caraguatatuba. 

Personagem cosplay representa Caraguatatuba 

Giovanna Custódio Chincoa Cruz, de 21 anos, é ex-estagiária da Prefeitura de 

Caraguatatuba e representou a cidade como cosplay com a personagem Abby do 

filme Turning Red da Disney. 

Para Giovanna foi uma experiência incrível presenciar novamente um evento pós-

pandemia. “Senti falta da sensação de estar próxima das personagens que eu 

gosto e de encontrar amigos de longe. É muito bom conseguir voltar a presenciar 

tudo isso novamente. Para quem gosta desse universo, é um mundo mágico e 

recomendo conhecer a Geek Games 2023”, destacou. 

Cosplay é um termo em inglês, formado pela junção das 

palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou interpretação). É 

considerado um hobby onde os participantes se fantasiam de personagens fictícios 

da cultura pop japonesa. 
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23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba e conta com 11 dias de festa 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, deliciosas refeições e muita diversão. A abertura oficial da 

festa será realizada às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da 

presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 

Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba”. 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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

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

60. 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 



 

 
 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 

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

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

Camaroeiro. 

Atrações 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e 

pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de 

Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional 

Forró, para colocar todo mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre ‘Aves da Mata Atlântica’, de Roberto Egydio,  que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba,  além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros’. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 



 

 
 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 

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

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

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA – banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 



 

 
 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 



 

 
 

19h – Danças 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

– Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

– Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

– Cunhagem da canoa caiçara 

– Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

– Apresentações típicas 

– Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

– Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

– Contação de Histórias Caiçaras – Nhá Rita e Leco Borba   

– Espaço ‘Escritores de Caraguatatuba’ 

– Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de 

Barros’ 



 

 
 

– Mini Exposição ‘Aves da Mata Atlântica’ – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 

Mais informações: www.fundacc.sp.gov.br | (12) 3897-5660 
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Detran, PM e Prefeitura fecham cinco desmanches irregulares em 

Caraguatatuba 

 

Cinco desmanches foram lacrados em Caraguatatuba durante uma operação 

realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran), em 

conjunto com a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Urbanismo, na última 

segunda-feira (11). 

O objetivo da ação integrada foi combater o comércio irregular na cidade. Entre as 

irregularidades encontradas estão manter peças em estoque sem a devida 

comprovação de origem e também pelo desmonte de veículos em locais não 

autorizados. 

Na ocasião, os estabelecimentos, localizados nos bairros Jetuba, Indaiá e Perequê-

Mirim, também foram fechados pela Fiscalização de Posturas por estarem 

funcionando sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido e o devido 

alvará. 

As empresas responderão a processo administrativo, conduzido pelo  Detran e os 

proprietários dos desmanches poderão responder criminalmente e por danos ao 

meio ambiente. 

Fiscalização Preventiva 

O principal objetivo da lei do desmonte é evitar o roubo e o furto de veículos e a 

venda ilegal de peças. O cidadão pode colaborar com a fiscalização denunciando 



 

 
 

desmanches clandestinos à Ouvidoria do Detran pelo portal www.detran.sp.gov.br, 

na área de “Atendimento”. 

Nos estabelecimentos credenciados e regulares, as principais peças automotivas 

recebem uma etiqueta com número único de série e código QR Code e são 

cadastradas no sistema online do Detran pelas empresas. O consumidor pode 

consultar a procedência da peça e ter a garantia de comprar apenas itens de 

origem legal. 

Lei do Desmonte 

Sancionada em janeiro de 2014 e em vigor desde 1º de julho do mesmo ano, a lei 

estadual n° 15.276 é pioneira na regulamentação dos desmontes e serviu de 

referência para a criação da lei federal nº 12.977/2015, em vigor desde maio de 

2015. 

Para atuar no ramo e participar de leilões para adquirir veículos destinados a 

desmonte para comércio ou reciclagem das peças usadas, a legislação exige o 

credenciamento das empresas no Detran entre outros requisitos. 
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Arraiá da Associação dos Arquitetos e Urbanistas de Caraguá agitou 

os profissionais nesta sexta-feira (08) com muita música e comidas 

típicas 

 

Arraiá da AAU-C (Associação dos Arquitetos e Urbanistas de Caraguatatuba) 

aconteceu na última sexta-feira (08) agitando o pessoal, aproximadamente 50 

pessoas, que estava no evento. 

A iniciativa contou com música ‘sertaneja raiz’, além de comes e bebes típicos. 

Para Adriana Nogueira, arquiteta e diretora da AAU-C, “a festa foi maravilhosa, é 

muito bom estar com os associados, parceiros e amigos, nos divertimos muito”. 

A vice presidente Arq. Marlu Vasconcelos contou, “esse é o nosso segundo 

encontro festivo, sendo que o primeiro foi no ano passado para comemorar o Dia 



 

 
 

do Arquiteto junto com a confraternização de fim de ano, agora temos os dois 

eventos festivos em nosso calendário”, enfatizou. 

Além das festas, a AAU-C faz eventos como Workshop, palestras e encontros mais 

profissionalizantes. O presidente Arq. Delvan Nascimento destacou, “nossa 

Associação está crescendo bastante, com isso estamos ganhando mais apoio e 

parceiros, e isso é importante para nos fortalecer, assim prestando melhores 

serviços para a região”, finalizou. 

A AAU-C foi criada em 2017 e é uma organização sem fins lucrativos que visa unir 

os profissionais do ramo de Arquitetura e Urbanismo, possibilitando e oferecendo 

maior apoio a categoria. 

Serviço: 

Para saber mais sobre a AAU-C acesse a conta no Instagram 

@associacaodosarquitetosln 
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Caraguatatuba anuncia realização da 2ª edição do Geek Games 

A programação completa será divulgada em breve 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba vai realizar, em maio do ano que vem, a 2ª edição do 

Geek Games. 

O anuncio foi feito na última sexta-feira (8), em São Paulo, pelo prefeito Aguilar 

Junior (MDB). Ele esteve presenta na abertura do Anime Friends, considerado o 

maior festival de cultura pop asiática da América Latina. 

A 2ª edição do Geek Games vai acontecer de 5 a 7 de maio de 2023, na Praça da 

Cultura, no Centro de Caraguatatuba. O evento vai contar com diversas atrações, 

como vídeo games, Lan Party, card games, jogos de tabuleiro, batalha medieval, 

dubladores, youtubers, torneio cosplay e muito mais. 

A programação completa será divulgada em breve pela Prefeitura de 

Caraguatatuba. 

A primeira edição do Geek Games aconteceu em março de 2020, e segundo a 

prefeitura, mais de 9 mil pessoas visitaram o evento nos três dias de duração. 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/02/1-geek-games-caraguatatuba-promete-agitar-litoral-norte-em-marco/
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Detran lacra quatro desmanches por venda irregular de peças em 

Caraguá. 

 

O Detran-SP lacrou, na segunda-feira (11/7), quatro desmanches que 

comercializavam irregularmente peças de veículos, em Caraguatatuba. A ação foi 

realizada em conjunto com a Polícia Militar e prefeitura. 

Os desmanches interditados não tinham autorização do Detran para vender peças 

e comercializavam produtos sem nota fiscal e peças sem cadastro no sistema do 

departamento, como exige a lei estadual. 

Dois motores e uma placa de um automóvel com ocorrência de furto e roubo foram 

apreendidos e levados para a delegacia. 

Além dos quatro desmanches, outra loja que vendia peças novas também foi 

autuada e responderá a processo administrativo junto ao Departamento de 

Trânsito. O Detran ressalta que a aplicação de qualquer penalidade será somente 

após o trânsito em julgado do processo administrativo sancionatório onde sejam 

observados o contraditório e a ampla defesa. 

O Detran-SP reforça a importância do cidadão realizar a consulta dos 

estabelecimentos credenciados no portal do Departamento de Trânsito antes de 

efetuar qualquer serviço. A busca pode ser feita em detran.sp.gov.br na aba de 

“Credenciados”. Caso a empresa não seja encontrada durante a pesquisa, o 

procedimento não deve ser realizado no local. Além disso, é de suma importância 

exigir sempre a nota fiscal do serviço que foi realizado. 

Conforme informou, constantemente ações semelhantes são realizadas em todo o 

território paulista, com o objetivo de combater a criminalidade de vendas de peças 

de veículo furtados e roubados, e também valorizar o comerciante credenciado, 

punindo aqueles fazem comércio ilegal de peças. 
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23º Festival do Camarão começa nesta quinta (14) em Caraguá. 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, deliciosas refeições e muita diversão. A abertura oficial da 

festa será realizada às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da 

presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 

Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba”. 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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

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

60. 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 



 

 
 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 

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

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

Camaroeiro. 

Atrações 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e 

pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de 

Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional 

Forró, para colocar todo mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre ‘Aves da Mata Atlântica’, de Roberto Egydio,  que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba,  além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros’. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 



 

 
 

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

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

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA – banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 



 

 
 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 



 

 
 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

– Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

– Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

– Cunhagem da canoa caiçara 

– Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

– Apresentações típicas 

– Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

– Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

– Contação de Histórias Caiçaras – Nhá Rita e Leco Borba   

– Espaço ‘Escritores de Caraguatatuba’ 

– Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de 

Barros’ 

– Mini Exposição ‘Aves da Mata Atlântica’ – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 



 

 
 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 

Mais informações: www.fundacc.sp.gov.br | (12) 3897-5660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
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23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba 

O evento tem como expectativa receber mais de 100 mil pessoas nos 11 dias de 

festa 

 

A cidade de Caraguatatuba dá início nesta quinta-feira (14) ao 23º Festival do 

Camarão. O evento gastronômico contará com atrações culturais, música, diversas 

opções de refeições e diversão para toda a família. 

O evento, que já é esperado na cidade, tem como expectativa receber mais de 100 

mil pessoas à Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de 

festa. 

Para esta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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

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

60. 

Em sua 23ª edição, a programação conta com 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, apresentações de danças tradicionais, tendas de artes plásticas e 

artesanatos, tenda kits, exposição fotográfica e muito mais. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 



 

 
 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA – banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 



 

 
 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 



 

 
 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

– Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

– Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

– Cunhagem da canoa caiçara 

– Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

– Apresentações típicas 

– Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

– Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

– Contação de Histórias Caiçaras – Nhá Rita e Leco Borba   

– Espaço ‘Escritores de Caraguatatuba’ 

– Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de 

Barros’ 

– Mini Exposição ‘Aves da Mata Atlântica’ – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 

Mais informações: www.fundacc.sp.gov.br | (12) 3897-5660 

 

 

 

 

 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
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Caraguatatuba participa do Anime Friends em SP e lança 2ª edição do 

Geek Games 2023 

 

O prefeito Aguilar Junior esteve presente na abertura do Anime Friends, em São 

Paulo, na última sexta-feira (8), neste que é considerado o maior festival de cultura 

pop asiática da América Latina. 

O evento contou com um estande da Prefeitura de Caraguatatuba e o prefeito 

aproveitou para divulgar e lançar a 2ª edição do Geek Games 2023, que será 

realizado de 5 a 7 de maio de 2023, na Praça da Cultura, no Centro, com diversas 

atrações como vídeo games, Lan Party, card games, jogos de tabuleiro, batalha 

medieval, dubladores, youtubers, torneio cosplay e muito mais. 

O prefeito Aguilar Junior destacou ser um momento de alegria, já que por conta da 

pandemia, a cidade ficou dois anos sem promover a feira. “Para você que gosta 

desse evento, já anota na agenda, é uma grande oportunidade de reunir amigos e 

trocar experiências”, disse. 

Aguilar Junior ainda relembrou a primeira edição do Geek Games realizada em 

2020. “Mais de 9 mil pessoas visitaram o evento durante três dias. Para ano que 

vem buscamos, através do Anime Friends, novos expositores e atrações. Em breve 

divulgaremos a programação completa e contamos com a participação de todos 

para que seja mais um sucesso”, ressaltou. 

A abertura do Anime Friends contou com a presença do governador Rodrigo Garcia, 

que na oportunidade, esteve junto ao prefeito Aguilar Junior. O prefeito agradeceu 

as benfeitorias recebidas, principalmente o início do recapeamento de vicinais na 



 

 
 

região sul, e reforçou que aguarda ansioso o início do recapeamento na SP- 55 e a 

abertura integral do Hospital Regional. 

No primeiro dia de Anime Friends, 30 alunos da EMEF Luiz Ribeiro Muniz, do bairro 

Martim de Sá, visitaram o festival. Os estudantes do 6º ao 9º ano puderam 

vivenciar pela primeira vez a experiência de um evento fora da cidade e contam 

que superaram as expectativas e aguardam ansiosos o Geek Games, em 

Caraguatatuba. 

Personagem cosplay representa Caraguatatuba 

Giovanna Custódio Chincoa Cruz, de 21 anos, é ex-estagiária da Prefeitura de 

Caraguatatuba e representou a cidade como cosplay com a personagem Abby do 

filme Turning Red da Disney. 

Para Giovanna foi uma experiência incrível presenciar novamente um evento pós-

pandemia. “Senti falta da sensação de estar próxima das personagens que eu 

gosto e de encontrar amigos de longe. É muito bom conseguir voltar a presenciar 

tudo isso novamente. Para quem gosta desse universo, é um mundo mágico e 

recomendo conhecer a Geek Games 2023”, destacou. 

Cosplay é um termo em inglês, formado pela junção das 

palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou interpretação). É 

considerado um hobby onde os participantes se fantasiam de personagens fictícios 

da cultura pop japonesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 12/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral de Fato 

 

23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba e conta com 11 dias de festa 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, deliciosas refeições e muita diversão. A abertura oficial da 

festa será realizada às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da 

presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 

Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba”. 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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



 

 
 

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

60. 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 

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

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

Camaroeiro. 

Atrações 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e 

pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de 

Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional 

Forró, para colocar todo mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre ‘Aves da Mata Atlântica’, de Roberto Egydio,  que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba,  além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros’. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 



 

 
 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 

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

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

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA – banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 



 

 
 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 



 

 
 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

– Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

– Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

– Cunhagem da canoa caiçara 

– Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

– Apresentações típicas 

– Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

– Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

– Contação de Histórias Caiçaras – Nhá Rita e Leco Borba   



 

 
 

– Espaço ‘Escritores de Caraguatatuba’ 

– Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de 

Barros’ 

– Mini Exposição ‘Aves da Mata Atlântica’ – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 

Mais informações: www.fundacc.sp.gov.br | (12) 3897-5660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacc.sp.gov.br/


 

 
 

Clipping de Notícias: 12/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral de Fato 

 

Detran, PM e Prefeitura fecham cinco desmanches irregulares em 

Caraguatatuba 

 

Cinco desmanches foram lacrados em Caraguatatuba durante uma operação 

realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran), em 

conjunto com a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Urbanismo, na última 

segunda-feira (11). 

O objetivo da ação integrada foi combater o comércio irregular na cidade. Entre as 

irregularidades encontradas estão manter peças em estoque sem a devida 

comprovação de origem e também pelo desmonte de veículos em locais não 

autorizados. 

Na ocasião, os estabelecimentos, localizados nos bairros Jetuba, Indaiá e Perequê-

Mirim, também foram fechados pela Fiscalização de Posturas por estarem 

funcionando sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido e o devido 

alvará. 

As empresas responderão a processo administrativo, conduzido pelo  Detran e os 

proprietários dos desmanches poderão responder criminalmente e por danos ao 

meio ambiente. 

Fiscalização Preventiva 



 

 
 

O principal objetivo da lei do desmonte é evitar o roubo e o furto de veículos e a 

venda ilegal de peças. O cidadão pode colaborar com a fiscalização denunciando 

desmanches clandestinos à Ouvidoria do Detran pelo portal www.detran.sp.gov.br, 

na área de “Atendimento”. 

Nos estabelecimentos credenciados e regulares, as principais peças automotivas 

recebem uma etiqueta com número único de série e código QR Code e são 

cadastradas no sistema online do Detran pelas empresas. O consumidor pode 

consultar a procedência da peça e ter a garantia de comprar apenas itens de 

origem legal. 

Lei do Desmonte 

Sancionada em janeiro de 2014 e em vigor desde 1º de julho do mesmo ano, a lei 

estadual n° 15.276 é pioneira na regulamentação dos desmontes e serviu de 

referência para a criação da lei federal nº 12.977/2015, em vigor desde maio de 

2015. 

Para atuar no ramo e participar de leilões para adquirir veículos destinados a 

desmonte para comércio ou reciclagem das peças usadas, a legislação exige o 

credenciamento das empresas no Detran entre outros requisitos. 
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Clipping de Notícias: 12/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: A Gazeta 

 

Detran lacra quatro desmanches por venda irregular de peças de 

veículos em Caraguatatuba 

 

O Detran-SP lacrou, na segunda-feira (11/7), quatro desmanches que 

comercializavam irregularmente peças de veículos, em Caraguatatuba.  A ação foi 

realizada em conjunto com a Polícia Militar e prefeitura. 

Os desmanches interditados não tinham autorização do Detran para vender peças 

e comercializavam produtos sem nota fiscal e peças sem cadastro no sistema do 

departamento, como exige a lei estadual. Dois motores e uma placa de um 

automóvel com ocorrência de furto e roubo foram apreendidos e levados para a 

delegacia. 

Além dos quatro desmanches, outra loja que vendia peças novas também foi 

autuada e responderá a processo administrativo junto ao Departamento de 

Trânsito. O Detran ressalta que a aplicação de qualquer penalidade será 

somente após o trânsito em julgado do processo administrativo sancionatório onde 

sejam observados o contraditório e a ampla defesa. 

“O importante neste tipo de fiscalização é verificar se os procedimentos estão 

sendo cumpridos à risca, evitando que o cidadão saia lesado. O Detran conta com 

os parceiros para terceirizar seus serviços, porém não abre mão de monitorar o 

atendimento. O Detran quer se manter sempre vigilante para amparar seus 

credenciados e garantir segurança para a população”, afirma Neto Mascellani, 

diretor-presidente do Detran-SP. 



 

 
 

O Detran-SP reforça a importância do cidadão realizar a consulta dos 

estabelecimentos credenciados no portal do Departamento de Trânsito antes de 

efetuar qualquer serviço. A busca pode ser feita em detran.sp.gov.br na aba de 

“Credenciados”. Caso a empresa não seja encontrada durante a pesquisa, o 

procedimento não deve ser realizado no local. Além disso, é de suma importância 

exigir sempre a nota fiscal do serviço que foi realizado. 

Conforme informou, constantemente ações semelhantes são realizadas em todo o 

território paulista, com o objetivo de combater a criminalidade de vendas de peças 

de veículo furtados e roubados, e também valorizar o comerciante credenciado, 

punindo aqueles fazem comércio ilegal de peças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 12/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: A Gazeta 

 

23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira em Caraguatatuba 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, deliciosas refeições e muita diversão. A abertura oficial da 

festa será realizada às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da 

presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 

Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba”. 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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

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

60. 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 



 

 
 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 

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

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

Camaroeiro. 

Atrações 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e 

pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de 

Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional 

Forró, para colocar todo mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre ‘Aves da Mata Atlântica’, de Roberto Egydio,  que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba,  além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros’. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 



 

 
 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 

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

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

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA – banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 



 

 
 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 



 

 
 

19h – Danças 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

– Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

– Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

– Cunhagem da canoa caiçara 

– Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

– Apresentações típicas 

– Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

– Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

– Contação de Histórias Caiçaras – Nhá Rita e Leco Borba   

– Espaço ‘Escritores de Caraguatatuba’ 

– Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de 

Barros’ 



 

 
 

– Mini Exposição ‘Aves da Mata Atlântica’ – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 

Mais informações: www.fundacc.sp.gov.br | (12) 3897-5660 
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23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira em Caraguatatuba 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, comidas típicas e muita diversão. A abertura oficial da festa 

será às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da presidente da Fundacc 

– Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, "não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba". 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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

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

60. 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 



 

 
 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 

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

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

Camaroeiro. 

Atrações 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e 

pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de 

Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional 

Forró, para colocar todo mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre 'Aves da Mata Atlântica', de Roberto Egydio,  que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba,  além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal 'Arino Sant'Ana de Barros'. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 



 

 
 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 

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

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

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens - Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras - Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA - banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara - Revelando São Paulo (Tenda da Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco - Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 



 

 
 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

 20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

 21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara - Revelando São Paulo (Tenda da Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras - Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 



 

 
 

19h – Danças 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco - Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens - Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

- Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

- Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

- Cunhagem da canoa caiçara 

- Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

- Apresentações típicas 

- Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

- Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

- Contação de Histórias Caiçaras - Nhá Rita e Leco Borba   

- Espaço 'Escritores de Caraguatatuba' 

- Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal 'Arino Sant'Ana de Barros'  

- Mini Exposição 'Aves da Mata Atlântica' – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 



 

 
 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 
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Mais da metade da população de Caraguatatuba está vacinada com 

dose de reforço contra Covid-19; imunização segue 24h 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba reforça que a 4ª dose da vacina contra Covid-19 

está liberada para pessoas com mais de 40 anos e a 5ª dose para pacientes 

imunossuprimidos acima de 50 anos. 

Dados da Secretaria de Saúde mostram que 98,69% da população 

está imunizada com as duas doses e 55,77% com a dose de reforço ou terceira 

dose, que representa 64.135 pessoas vacinadas. 

A dose de reforço foi aplicada em 19.484 idosos; 41.301 adultos de 18 a 59 anos; 

1.633 adolescentes e 10 crianças de 5 a 11 anos. Já a quarta dose foi aplicada em 

33,26% da população liberada. 

A vacinação continua durante 24 horas nas três Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAs). Na última semana, 49 pessoas procuraram a UPA Sul; 39 a UPA Centro e 

uma a UPA Norte. A população também pode procurar as Unidades Básicas de 

Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, sem necessidade de 

agendamento. 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher, reforça que a vacinação é a única forma de 

conter um aumento dos casos da doença e ainda segue abaixo do esperado. “É 

muito importante que as pessoas completem as vacinas para reforçar a 

imunização, principalmente neste período de baixa temperatura”, destaca. 



 

 
 

Serviço 

UPA Centro - Avenida Maranhão, 451 - Jardim Primavera 

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

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

Unidades Básicas de Saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2 
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Caraguatatuba participa do Anime Friends em SP e lança 2ª edição do 

Geek Games 2023 

 

O prefeito Aguilar Junior esteve presente na abertura do Anime Friends, em São 

Paulo, na última sexta-feira (8), neste que é considerado o maior festival de cultura 

pop asiática da América Latina. 

O evento contou com um estande da Prefeitura de Caraguatatuba e o prefeito 

aproveitou para divulgar e lançar a 2ª edição do Geek Games 2023, que será 

realizado de 5 a 7 de maio de 2023, na Praça da Cultura, no Centro, com diversas 

atrações como vídeo games, Lan Party, card games, jogos de tabuleiro, batalha 

medieval, dubladores, youtubers, torneio cosplay e muito mais. 

O prefeito Aguilar Junior destacou ser um momento de alegria, já que por conta da 

pandemia, a cidade ficou dois anos sem promover a feira. “Para você que gosta 

desse evento, já anota na agenda, é uma grande oportunidade de reunir amigos e 

trocar experiências”, disse. 

Aguilar Junior ainda relembrou a primeira edição do Geek Games realizada em 

2020. “Mais de 9 mil pessoas visitaram o evento durante três dias. Para ano que 

vem buscamos, através do Anime Friends, novos expositores e atrações. Em breve 

divulgaremos a programação completa e contamos com a participação de todos 

para que seja mais um sucesso”, ressaltou. 

A abertura do Anime Friends contou com a presença do governador Rodrigo Garcia, 

que na oportunidade, esteve junto ao prefeito Aguilar Junior. O prefeito agradeceu 

as benfeitorias recebidas, principalmente o início do recapeamento de vicinais na 



 

 
 

região sul, e reforçou que aguarda ansioso o início do recapeamento na SP- 55 e a 

abertura integral do Hospital Regional. 

No primeiro dia de Anime Friends, 30 alunos da EMEF Luiz Ribeiro Muniz, do bairro 

Martim de Sá, visitaram o festival. Os estudantes do 6º ao 9º ano puderam 

vivenciar pela primeira vez a experiência de um evento fora da cidade e contam 

que superaram as expectativas e aguardam ansiosos o Geek Games, em 

Caraguatatuba. 

Personagem cosplay representa Caraguatatuba 

Giovanna Custódio Chincoa Cruz, de 21 anos, é ex-estagiária da Prefeitura de 

Caraguatatuba e representou a cidade como cosplay com a personagem Abby do 

filme Turning Red da Disney. 

Para Giovanna foi uma experiência incrível presenciar novamente um evento pós-

pandemia. “Senti falta da sensação de estar próxima das personagens que eu 

gosto e de encontrar amigos de longe. É muito bom conseguir voltar a presenciar 

tudo isso novamente. Para quem gosta desse universo, é um mundo mágico e 

recomendo conhecer a Geek Games 2023”, destacou. 

Cosplay é um termo em inglês, formado pela junção das 

palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou interpretação). É 

considerado um hobby onde os participantes se fantasiam de personagens fictícios 

da cultura pop japonesa. 
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23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba e conta com 11 dias de festa 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, deliciosas refeições e muita diversão. A abertura oficial da 

festa será realizada às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da 

presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 

Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba”. 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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



 

 
 

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

60. 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 

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

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

Camaroeiro. 

Atrações 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e 

pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de 

Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional 

Forró, para colocar todo mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre ‘Aves da Mata Atlântica’, de Roberto Egydio,  que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba,  além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros’. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 



 

 
 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 

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

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

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA – banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 



 

 
 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 



 

 
 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

– Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

– Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

– Cunhagem da canoa caiçara 

– Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

– Apresentações típicas 

– Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

– Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

– Contação de Histórias Caiçaras – Nhá Rita e Leco Borba   



 

 
 

– Espaço ‘Escritores de Caraguatatuba’ 

– Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de 

Barros’ 

– Mini Exposição ‘Aves da Mata Atlântica’ – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 

Mais informações: www.fundacc.sp.gov.br | (12) 3897-5660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
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Detran, PM e Prefeitura fecham cinco desmanches irregulares em 

Caraguatatuba 

 

Cinco desmanches foram lacrados em Caraguatatuba durante uma operação 

realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran), em 

conjunto com a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Urbanismo, na última 

segunda-feira (11). 

O objetivo da ação integrada foi combater o comércio irregular na cidade. Entre as 

irregularidades encontradas estão manter peças em estoque sem a devida 

comprovação de origem e também pelo desmonte de veículos em locais não 

autorizados. 

Na ocasião, os estabelecimentos, localizados nos bairros Jetuba, Indaiá e Perequê-

Mirim, também foram fechados pela Fiscalização de Posturas por estarem 

funcionando sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido e o devido 

alvará. 

As empresas responderão a processo administrativo, conduzido pelo  Detran e os 

proprietários dos desmanches poderão responder criminalmente e por danos ao 

meio ambiente. 

Fiscalização Preventiva 



 

 
 

O principal objetivo da lei do desmonte é evitar o roubo e o furto de veículos e a 

venda ilegal de peças. O cidadão pode colaborar com a fiscalização denunciando 

desmanches clandestinos à Ouvidoria do Detran pelo portal www.detran.sp.gov.br, 

na área de “Atendimento”. 

Nos estabelecimentos credenciados e regulares, as principais peças automotivas 

recebem uma etiqueta com número único de série e código QR Code e são 

cadastradas no sistema online do Detran pelas empresas. O consumidor pode 

consultar a procedência da peça e ter a garantia de comprar apenas itens de 

origem legal. 

Lei do Desmonte 

Sancionada em janeiro de 2014 e em vigor desde 1º de julho do mesmo ano, a lei 

estadual n° 15.276 é pioneira na regulamentação dos desmontes e serviu de 

referência para a criação da lei federal nº 12.977/2015, em vigor desde maio de 

2015. 

Para atuar no ramo e participar de leilões para adquirir veículos destinados a 

desmonte para comércio ou reciclagem das peças usadas, a legislação exige o 

credenciamento das empresas no Detran entre outros requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detran.sp.gov.br/
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Detran, PM e Prefeitura fecham cinco desmanches em Caraguatatuba 

 

Cinco desmanches foram lacrados em Caraguatatuba durante uma operação 

realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran), em 

conjunto com a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Urbanismo, na última 

segunda-feira (11). 

O objetivo da ação integrada foi combater o comércio irregular na cidade. Entre as 

irregularidades encontradas estão manter peças em estoque sem a devida 

comprovação de origem e também pelo desmonte de veículos em locais não 

autorizados. 

Na ocasião, os estabelecimentos, localizados nos bairros Jetuba, Indaiá e Perequê-

Mirim, também foram fechados pela Fiscalização de Posturas por estarem 

funcionando sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido e o devido 

alvará. 

As empresas responderão a processo administrativo, conduzido pelo Detran e os 

proprietários dos desmanches poderão responder criminalmente e por danos ao 

meio ambiente. 

Fiscalização Preventiva 



 

 
 

O principal objetivo da lei do desmonte é evitar o roubo e o furto de veículos e a 

venda ilegal de peças. O cidadão pode colaborar com a fiscalização denunciando 

desmanches clandestinos à Ouvidoria do Detran pelo portal www.detran.sp.gov.br, 

na área de “Atendimento”. 

Nos estabelecimentos credenciados e regulares, as principais peças automotivas 

recebem uma etiqueta com número único de série e código QR Code e são 

cadastradas no sistema online do Detran pelas empresas. O consumidor pode 

consultar a procedência da peça e ter a garantia de comprar apenas itens de 

origem legal. 

Lei do Desmonte 

Sancionada em janeiro de 2014 e em vigor desde 1º de julho do mesmo ano, a lei 

estadual n° 15.276 é pioneira na regulamentação dos desmontes e serviu de 

referência para a criação da lei federal nº 12.977/2015, em vigor desde maio de 

2015. 

Para atuar no ramo e participar de leilões para adquirir veículos destinados a 

desmonte para comércio ou reciclagem das peças usadas, a legislação exige o 

credenciamento das empresas no Detran entre outros requisitos. 
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Prefeitura, Polícia Militar e Detran fecham cinco desmanches 

irregulares em Caraguatatuba 

 

Cinco desmanches foram lacrados em Caraguatatuba durante uma operação 

realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran), em 

conjunto com a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Urbanismo, nesta 

segunda-feira (11). 

O objetivo da ação integrada foi combater o comércio irregular na cidade. Entre as 

irregularidades encontradas estão manter peças em estoque sem a devida 

comprovação de origem e também pelo desmonte de veículos em locais não 

autorizados. 

Na ocasião, os estabelecimentos, localizados nos bairros Jetuba, Indaiá e Perequê-

Mirim, também foram fechados pela Fiscalização de Posturas por estarem 

funcionando sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido e o devido 

alvará. 

As empresas responderão a processo administrativo, conduzido pelo  Detran e os 

proprietários dos desmanches poderão responder criminalmente e por danos ao 

meio ambiente. 

Fiscalização Preventiva 



 

 
 

O principal objetivo da lei do desmonte é evitar o roubo e o furto de veículos e a 

venda ilegal de peças. O cidadão pode colaborar com a fiscalização denunciando 

desmanches clandestinos à Ouvidoria do Detran pelo portal www.detran.sp.gov.br, 

na área de “Atendimento”. 

Nos estabelecimentos credenciados e regulares, as principais peças automotivas 

recebem uma etiqueta com número único de série e código QR Code e são 

cadastradas no sistema online do Detran pelas empresas. O consumidor pode 

consultar a procedência da peça e ter a garantia de comprar apenas itens de 

origem legal. 

Lei do Desmonte 

Sancionada em janeiro de 2014 e em vigor desde 1º de julho do mesmo ano, a lei 

estadual n° 15.276 é pioneira na regulamentação dos desmontes e serviu de 

referência para a criação da lei federal nº 12.977/2015, em vigor desde maio de 

2015. 

Para atuar no ramo e participar de leilões para adquirir veículos destinados a 

desmonte para comércio ou reciclagem das peças usadas, a legislação exige o 

credenciamento das empresas no Detran entre outros requisitos. 
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23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba e conta com 11 dias de festa 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, deliciosas refeições e muita diversão. A abertura oficial da 

festa será realizada às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da 

presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 

Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba”. 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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



 

 
 

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

60. 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 

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

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

Camaroeiro. 

Atrações 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e 

pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de 

Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional 

Forró, para colocar todo mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre ‘Aves da Mata Atlântica’, de Roberto Egydio,  que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba,  além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros’. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 



 

 
 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 

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

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

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA – banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 



 

 
 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 



 

 
 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

– Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

– Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

– Cunhagem da canoa caiçara 

– Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

– Apresentações típicas 

– Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

– Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

– Contação de Histórias Caiçaras – Nhá Rita e Leco Borba   



 

 
 

– Espaço ‘Escritores de Caraguatatuba’ 

– Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de 

Barros’ 

– Mini Exposição ‘Aves da Mata Atlântica’ – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 

Mais informações: www.fundacc.sp.gov.br | (12) 3897-5660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
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Detran fecha quatro desmanches clandestinos em Caraguatatuba 

 

O Detran SP fechou no começo desta semana quatro desmanches clandestinos 

que comercializavam irregularmente peças de veículos, em Caraguatatuba. Os 

flagrantes foram registrados nesta segunda-feira (11). A ação foi realizada em 

conjunto com a Polícia Militar e a prefeitura municipal. 

De acordo com o Detran SP, os estabelecimentos vendiam produtos automotivos 

sem nota fiscal e cadastro no sistema do departamento, como exige a lei estadual. 

O objetivo da ação integrada foi combater o comércio irregular na cidade. Os 

agentes apreenderam dois motores e uma placa com ocorrências de furto e roubo, 

que foram levados para a delegacia. 

Entre as irregularidades encontradas estão manter peças em estoque sem a devida 

comprovação de origem e também pelo desmonte de veículos em locais proibidos. 

De acordo com o Detran SP, os estabelecimentos, localizados nos bairros Jetuba, 

Indaiá e Perequê-Mirim, também foram fechados pela Fiscalização de Posturas por 

estarem funcionando sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido e o 

devido alvará. 



 

 
 

As empresas responderão a processo administrativo, conduzido pelo Detran e os 

proprietários dos desmanches poderão responder criminalmente e por danos ao 

meio ambiente. 

O Detran SP informou que, além dos quatro desmanches, outra loja que vendia 

peças novas também foi autuada e responderá a processo administrativo junto ao 

Departamento de Trânsito. 

“O importante neste tipo de fiscalização é verificar se os procedimentos estão 

sendo cumpridos à risca, evitando que o cidadão saia lesado. O Detran conta com 

os parceiros para terceirizar seus serviços, porém não abre mão de monitorar o 

atendimento. O Detran quer se manter sempre vigilante para amparar seus 

credenciados e garantir segurança para a população”, afirma Neto Mascellani, 

diretor-presidente do Detran SP. 

Importância – O Detran SP reforça a importância do cidadão realizar a consulta dos 

estabelecimentos credenciados no portal do Departamento de Trânsito antes de 

efetuar qualquer serviço. A busca pode ser feita em detran.sp.gov.br na aba de 

“Credenciados”. 

O departamento alerta ainda que no caso de a empresa não ser encontrada 

durante a pesquisa, o procedimento não deve ser realizado no local. “É de suma 

importância exigir sempre a nota fiscal do serviço que foi realizado”, diz o Detran 

SP. 
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Finanças e telefonia móvel dominam os 3,7 mil atendimentos do 

Procon de Caraguá no 1º semestre 

 

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba formalizou 3.797 atendimentos no 

primeiro semestre de 2022 relativos a problemas financeiros e de telefonia celular 

nos cinco primeiros meses do ano. Somente no mês de junho as reclamações 

sobre transporte de passageiros lideraram o balanço. 

As reclamações de bancos envolveram envios de serviços ou produtos sem a 

solicitação dos correntistas, como empréstimos consignados, além da cobrança de 

parcelas de empréstimos não solicitados e contratos entre os meses de fevereiro e 

abril. 

As queixas de operadoras de telefonia celular foram relacionadas às cobranças 

indevidas ou abusivas, aumento de tarifas sem prévia comunicação, mudança para 

um plano superior sem a autorização do proprietário da linha, não cumprimento de 

ofertas e recisão unilateral de contrato com maior incidência 

de janeiro a maio de 2022. 

Em junho, os consumidores relataram a não emissão do extrato de crédito e não 

devolução dos valores de créditos do cartão da empresa Praiamar Transportes. 



 

 
 

Das 3.797 reclamações formalizadas, 88% tiveram resolução antes da audiência e 

outras 133 se resolveram com a realização da audiência. 

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

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

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

serviço, comprovante de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo 

Caraguatatuba 156, bem como ao acessar o site 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 14 

funcionários. 

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

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

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

Caraguatatuba 156 ou site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 
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23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba e conta com 11 dias de festa 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, deliciosas refeições e muita diversão. A abertura oficial da 

festa será realizada às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da 

presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 

Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba”. 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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



 

 
 

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

60. 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 

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

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

Camaroeiro. 

Atrações 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e 

pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de 

Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional 

Forró, para colocar todo mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre ‘Aves da Mata Atlântica’, de Roberto Egydio,  que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba,  além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros’. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 



 

 
 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 

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

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

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA – banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 



 

 
 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 



 

 
 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

– Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

– Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

– Cunhagem da canoa caiçara 

– Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

– Apresentações típicas 

– Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

– Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

– Contação de Histórias Caiçaras – Nhá Rita e Leco Borba   



 

 
 

– Espaço ‘Escritores de Caraguatatuba’ 

– Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de 

Barros’ 

– Mini Exposição ‘Aves da Mata Atlântica’ – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 

Mais informações: www.fundacc.sp.gov.br | (12) 3897-5660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
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Inscrições para o projeto ‘Tecendo em Redes’ continuam abertas em 

Caraguatatuba 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba segue com inscrições abertas para o projeto 

‘Tecendo em Redes’, projeto social de sustentabilidade, com foco na economia 

circular e a integração social de pescadores locais. 

O curso é promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e está 

aberto para todos os munícipes, em especial, para a comunidade pesqueira. Os 

interessados podem se cadastrar por meio do link: 

https://forms.gle/addzESciDVRCtHdi6. 

Inicialmente, são disponibilizadas 10 vagas e as aulas serão todas as quartas-

feiras de agosto. 

Segundo a criadora do projeto, Meire Paiva, os alunos aprenderão como reutilizar 

as redes de pesca e transformá-las em produtos artesanais, diminuindo assim a 

poluição nos mares e gerando renda aos pescadores. 

“O artesanato, além de ser constituído por diversas práticas e artes manuais, 

também é uma importante ferramenta de reintegração. Os produtos poderão servir 

como fonte de renda alternativa para as famílias dos pescadores”, disse Meire. 

Os inscritos aprenderão a fazer a limpeza das redes de pesca, separar as tiras do 

material e utilizar o tear para a confecção das peças. O produto final será a criação 

de diferentes estilos de bolsas. 

O intuito é não haver gastos com os produtos, e para isso todas as redes utilizadas 

serão aquelas descartadas e doadas pelos próprios pescadores. Os participantes 

também irão aprender a colocar preços nos produtos para comercializá-los. 

Serviço 

Data: 3 de agosto (primeira aula) 

https://forms.gle/addzESciDVRCtHdi6


 

 
 

Horário: 14h 

Local: Rua Santos Dumont, 502 – Estrela D’Alva (Sede da Secretaria de Meio 

Ambiente) 
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23º Festival do Camarão tem abertura oficial nesta quinta-feira em 

Caraguatatuba e conta com 11 dias de festa 

 

O 23º Festival do Camarão começa nesta quinta-feira (14) com diversas atrações 

culturais, boa música, deliciosas refeições e muita diversão. A abertura oficial da 

festa será realizada às 19h, com a presença do prefeito Aguilar Junior e da 

presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 

Silmara Mattiazzo. 

A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas compareçam à Praça 

da Cultura (Avenida da Praia), no Centro, durante os 11 dias de festa, que ocorrerá 

em uma área de 3.600 metros quadrados com capacidade para 2.400 pessoas 

sentadas. 

De acordo com a presidente da Fundação, Silmara Mattiazzo, “não poderíamos 

estar mais felizes em, mais uma vez, nos reunirmos à Comunidade Pesqueira do 

Camaroeiro para realizar esta belíssima festa. Com muita alegria e satisfação, 

damos as boas vindas a mais uma edição do festival mais tradicional da nossa 

querida Caraguatatuba”. 

Nesta edição, o Festival do Camarão contará com 21 barracas, sendo 19 de 

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



 

 
 

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

60. 

Com o objetivo de valorizar, preservar, proteger e divulgar o patrimônio cultural e 

imaterial de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio 

cultural arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo, o 

Festival tem também como propósito ser fonte de geração de renda para a 

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

Camaroeiro após o período de defeso. 

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

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

Camaroeiro. 

Atrações 

Em sua 23ª edição, o Festival contará com uma extensa programação que promete 

agradar a todos os públicos. São mais de 35 atrações musicais de diversos 

gêneros, como: sertanejo, rock, pop, reggae, MPB – música popular brasileira e 

pagode. Além disso, terão apresentações de danças tradicionais, como o Samba de 

Tambor e o Fandango Caiçara, apresentações variadas de danças e o tradicional 

Forró, para colocar todo mundo pra dançar. 

Neste ano, também serão montadas três tendas: Tenda de Artesanato, Artes 

Plásticas e Arte Variedades, com obras confeccionadas e comercializadas por 

artistas e artesãos regionais. 

Fora isso, também haverá a Tenda Kids para a garotada e a Tenda da Cultura, onde 

será apresentada a Exposição Fotográfica: A História do Festival do Camarão, que 

trará registros da evolução da festa desde a sua primeira edição, com o intuito de 

reviver a memória de todos os homenageados; Sessões de Contação de Histórias e 

Causos regionais; Espaço para Escritores de Caraguatatuba exporem suas obras;  

Mini exposição sobre ‘Aves da Mata Atlântica’, de Roberto Egydio,  que faz parte do 

acervo do MACC – Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba,  além da exibição de 

filmes e documentários especiais com temas ligados à cultura caiçara e a venda de 

publicações feitas pela Fundação e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de Barros’. 

Aos devotos de São Pedro, haverá também um espaço de oração, onde ficará a 

imagem do padroeiro dos pescadores. Ao lado, a tradicional Casa Caiçara, onde 

será possível degustar o café preparado no fogão a lenha e bolos caseiros. Na 

outra ponta, a Casa da Farinha, e o Rancho Caiçara, onde serão realizadas 

atividades como: exposição de canoas, confecção de rede de pesca e outros 

trabalhos com cipó, cunhagem da canoa caiçara, rodas de conversa com 

pescadores e convidados sobre cultura e seus costumes, apresentações típicas e a 

gravação do Bate-papo Cultural, que abordará todas as atrações da festa. 



 

 
 

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

tradicional Corrida de Canoa Caiçara, às 9h, na Praia do Centro. A atividade reúne 

canoeiros de todas as idades e cidades do Litoral Norte, com premiações para os 

três primeiros colocados de cada categoria, sendo elas: solo masculino, dupla 

masculina, dupla mista e dupla mista mirim e adulta. Além disso, serão realizados 

sorteios de brindes e um almoço de confraternização. 

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

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

com foto. Quem não tiver canoa poderá participar das baterias com embarcações 

que serão cedidas pela Fundação. 

Confira a programação completa: 

Dia 14 (quinta-feira) 

19h – Abertura Oficial 

20h –Diego Fernandes 

22h –Terra Forte 

Dia 15 (sexta-feira) 

19h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

20h – Banda DGM 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h30 – The Dukes 

Dia 16 (sábado) 

12h – Duo FM 

14h – Jazz & Cia 

16h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h30 – Danças 

20h – PDA SAMBA – banda 

21h – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

22h – Jhon Henrique e banda 

Dia 17 (domingo) 

12h – Gerard Sher 

14h – Carlinhos Guilbert trio 



 

 
 

16h – Washington e Zé da Viola 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Ilha do Cardoso (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Concerto com a Banda Carlos Gomes 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Grupo Outra Pegada 

22h30 – Conexão Central 

Dia 18 (segunda-feira) 

19h30 – DJ Atare 

Dia 19 (terça-feira) 

19h30 – DJ Douglas Pinheiro 

Dia 20 (quarta-feira) 

19h – DJ Miro 

21h – Radar 80 

Dia 21 (quinta-feira) 

13h – Samamba duo 

19h30 – Forró de todos 

22h – Bichos da costeira 

Dia 22 (sexta-feira) 

13h – Choro de Malandro 

18h – Sessão Cinema: Caiçarada (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Samba de Tambor com Mestre Angolinha 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Banda Feira Livre 

22h30 – Simplicidade S.A. 

Dia 23 (sábado) 

12h – Cinema mudo 



 

 
 

14h – Tikinho e trio 

17h – Sessão Cinema: Fandango Caiçara – Revelando São Paulo (Tenda da 

Cultura) 

17h30 – Sessão Cinema: Caiçaras – Às Margens do Brasil (Tenda da Cultura) 

19h – Danças 

19h30 – Grupo de Fandango Caiçara do Mestre Pedrinho 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h – Festival Sertanejo com: Jaque Ferreira, Monique Ellyn, Sarah Louzada, João 

Marcos e Vinícius, Bárbara Reis, Zé andrade, Luana Souza, Wanny Oliver, Kah 

Chagas, Fran Borges, Douglas Ramos 

Dia 24 (domingo) 

8h – Credenciamento para Corrida de Canoa Caiçara 

9h – Corrida de Canoa Caiçara 

12h – Entrega de premiação e almoço da Corrida de Canoa 

13h – Quarteto Azul Marinho 

17h30 – Sessão Cinema: Neco – Caiçara, Artesão e Folião (Tenda da Cultura) 

18h – Sessão Cinema: Outras Margens – Cultura Caiçara (Tenda da Cultura) 

19h30 – Saquaritá 

20h30 – Contação de Histórias Caiçaras (Tenda da Cultura) 

21h30 – Forró Brazeiro 

RANCHO CAIÇARA 

– Exposição das Canoas e a Tradicional Canoa de Pano 

– Senhor Miguel tecendo a rede de pesca e realizando trabalhos com cipó 

– Cunhagem da canoa caiçara 

– Rodas de conversa com pescadores e convidados sobre a cultura caiçara e seus 

costumes 

– Apresentações típicas 

– Gravação do bate papo cultural direto do rancho, abordando todas as atrações da 

festa 

TENDA DA CULTURA 

– Exposição Fotográfica: a História do Festival do Camarão 

– Contação de Histórias Caiçaras – Nhá Rita e Leco Borba   



 

 
 

– Espaço ‘Escritores de Caraguatatuba’ 

– Venda de publicações da FUNDACC e Arquivo Municipal ‘Arino Sant’Ana de 

Barros’ 

– Mini Exposição ‘Aves da Mata Atlântica’ – de Roberto Egydio | MACC – Museu de 

Arte e Cultura de Caraguatatuba 

Serviço 

23º Festival do Camarão de Caraguatatuba 

Data: 14 a 24 de julho 

Horário de funcionamento: das 10h à 0h 

Abertura Oficial: 14 de julho – às 19h 

Local: Avenida Dr. Arthur da Costa Filho (Avenida da Praia), Centro 

Mais informações: www.fundacc.sp.gov.br | (12) 3897-5660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
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Setor de emergência odontológica da Prefeitura de Caraguatatuba 

atende 875 pessoas em três meses 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba possui, há três meses, atendimento odontológico 

emergencial 24 horas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) das regiões 

Centro e Sul. Até o momento, 875 pessoas utilizaram o serviço. 

O setor atua apenas em casos de urgência e emergência, de segunda a sexta-feira, 

das 19h às 6h30, e aos finais de semana e feriados durante 24 horas. 

Os procedimentos realizados são abertura de canais dentários para alívio da dor, 

exodontias (extrações), drenagens de abscessos, avulsões dentárias (perda de 

dente devido a um trauma) e curativos dentários. 

Procedimentos relacionados a próteses e tratamentos restauradores não são 

realizados, exceto restaurações de dentes anteriores, em casos de fraturas. 

O diretor de Saúde Bucal, André Trunkl, explica que caso haja necessidade de 

tratamento especializado, o paciente é direcionado às Unidades Básicas de Saúde 

para que seja encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no 

bairro Jardim Primavera. 

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, o atendimento 

odontológico continua nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 7h às 15h30. 



 

 
 

Serviço  

UPA Centro – Avenida Maranhão, 451 – Jardim Primavera 

UPA Sul – Rua José Geraldo Fernandes da Silva Filho, 297 – Perequê-Mirim 
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza operação Tapa-Buracos e limpeza 

de pontos de ônibus de Norte a Sul da cidade 

 

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

Proteção ao Cidadão, divulgou o balanço das atividades de tapa-buraco e limpeza 

de pontos de ônibus no mês de junho e mostrou que 25 bairros foram 

contemplados com as ações. 

Ao todo, 496 buracos foram tapados no último mês. A operação foi realizada nos 

bairros Tabatinga, Massaguaçu, Olaria, Martim de Sá, Casa Branca, Cidade Jardim, 

Caputera, Rio do Ouro, Jaraguazinho, Centro, Jaqueira, Tinga, Indaiá, Pontal 

Santamarina, Porto Novo, Travessão e Perequê-Mirim. 

O objetivo foi diminuir, principalmente, os danos sofridos pelo asfalto com o tráfego 

de veículos. E para reparar o problema foi aplicada uma camada de massa 

asfáltica nos pontos de desgaste. 

Os atendimentos referentes à tapa-buraco se deram por meio da Central 156 e por 

meio de ofícios. Em junho, a Secretaria também realizou o reparo de 14 cabeceiras. 

Já as equipes voltadas ao trabalho de limpeza e revitalização dos pontos de ônibus 

estiveram de norte a sul da cidade atendendo os bairros do Massaguaçu, 

Tabatinga, Sumaré, Morro do Algodão, Cantagalo, Jetuba, Prainha, Jardim 

Primavera, Estrela D’Alva, entre outros. 



 

 
 

O serviço se concentrou na limpeza dos abrigos de ônibus, em especial, da retirada 

de adesivos e colas dos vidros. Para isso, foram utilizados uma máquina VAP, 

detergente, cloro e solvente. 

As equipes finalizaram o trabalho com a pintura das guias em frente aos pontos, 

com tinta amarela e branca. 

Ainda de acordo com o balanço da Secretaria de Mobilidade Urbana, em junho 

foram feitos o conserto e limpeza de 22 lixeiras com máquina de solda, além da 

instalação de 10 lixeiras nos pontos de ônibus e uma na sede da secretaria. 

Os serviços visam à melhoria das ruas e avenidas no município, além da qualidade 

nos pontos de ônibus com a higiene dos locais, que são utilizados regularmente 

pelos usuários do transporte público. 
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Detran lacra quatro desmanches por venda irregular de peças de 

veículos em Caraguá 

Locais não tinham autorização do Departamento Estadual de Trânsito 

 

O Detran-SP lacrou nesta segunda-feira, dia 11 de julho, quatro desmanches que 

comercializavam irregularmente peças de veículos, em Caraguatatuba.  A ação foi 

realizada em conjunto com a Polícia Militar e prefeitura. 

Os desmanches interditados não tinham autorização do Detran para vender peças 

e comercializavam produtos sem nota fiscal e peças sem cadastro no sistema do 

departamento, como exige a lei estadual. Dois motores e uma placa de um 

automóvel com ocorrência de furto e roubo foram apreendidos e levados para a 

delegacia. 

Além dos quatro desmanches, outra loja que vendia peças novas também foi 

autuada e responderá a processo administrativo junto ao Departamento de 

Trânsito. O Detran ressalta que a aplicação de qualquer penalidade será 

somente após o trânsito em julgado do processo administrativo sancionatório onde 

sejam observados o contraditório e a ampla defesa. 

O Detran-SP reforça a importância do cidadão realizar a consulta dos 

estabelecimentos credenciados no portal do Departamento de Trânsito antes de 

efetuar qualquer serviço. A busca pode ser feita em detran.sp.gov.br na aba de 

"Credenciados". Caso a empresa não seja encontrada durante a pesquisa, o 



 

 
 

procedimento não deve ser realizado no local. Além disso, é de suma importância 

exigir sempre a nota fiscal do serviço que foi realizado. 
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Detran lacra quatro desmanches por venda irregular de peças de 

veículos em Caraguatatuba 

 

O Detran-SP lacrou, na segunda-feira (11/7), quatro desmanches que 

comercializavam irregularmente peças de veículos, em Caraguatatuba. A ação foi 

realizada em conjunto com a Polícia Militar e prefeitura. 

Os desmanches interditados não tinham autorização do Detran para vender peças 

e comercializavam produtos sem nota fiscal e peças sem cadastro no sistema do 

departamento, como exige a lei estadual. Dois motores e uma placa de um 

automóvel com ocorrência de furto e roubo foram apreendidos e levados para a 

delegacia. 

Além dos quatro desmanches, outra loja que vendia peças novas também foi 

autuada e responderá a processo administrativo junto ao Departamento de 

Trânsito. O Detran ressalta que a aplicação de qualquer penalidade será 

somente após o trânsito em julgado do processo administrativo sancionatório onde 

sejam observados o contraditório e a ampla defesa. 

“O importante neste tipo de fiscalização é verificar se os procedimentos estão 

sendo cumpridos à risca, evitando que o cidadão saia lesado. O Detran conta com 

os parceiros para terceirizar seus serviços, porém não abre mão de monitorar o 

atendimento. O Detran quer se manter sempre vigilante para amparar seus 

credenciados e garantir segurança para a população”, afirma Neto Mascellani, 

diretor-presidente do Detran-SP. 



 

 
 

O Detran-SP reforça a importância do cidadão realizar a consulta dos 

estabelecimentos credenciados no portal do Departamento de Trânsito antes de 

efetuar qualquer serviço. A busca pode ser feita em detran.sp.gov.br na aba de 

“Credenciados”. Caso a empresa não seja encontrada durante a pesquisa, o 

procedimento não deve ser realizado no local. Além disso, é de suma importância 

exigir sempre a nota fiscal do serviço que foi realizado. 

Conforme informou, constantemente ações semelhantes são realizadas em todo o 

território paulista, com o objetivo de combater a criminalidade de vendas de peças 

de veículo furtados e roubados, e também valorizar o comerciante credenciado, 

punindo aqueles fazem comércio ilegal de peças. 
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Festival Jazz & Vinhos movimenta mais de R$ 1 milhão em 

Caraguatatuba 

 

Quem passou pela Praça da Cultura no Centro de Caraguatatuba entre os dias 30 

de junho e 3 de julho se surpreendeu com a agitação do 5º Jazz & Vinhos Festival. 

Um balanço feito pela Secretaria de Turismo mostrou que o evento movimentou 

mais de R$ 1 milhão entre vendas e serviços. 

Assim, a atração encerrou sendo considerada um verdadeiro sucesso pela gestão 

municipal, tendo cumprindo seu propósito de impulsionar a economia local, levar 

entretenimento à população e atrair visitantes no período da baixa temporada. 

Os estabelecimentos participantes comercializaram cerca de 7.300 pratos, entre 

porções elaboradas à base de massas salgadas, petiscos como queijos e 

antepastos e, ainda, diversos tipos de doces finos. Além disso, foram vendidas 

3.500 garrafas de vinho. 

Além da boa gastronomia, o evento também agradou o público com uma extensa 

programação musical, somando mais de10 apresentações gratuitas, entre atrações 

com artistas locais e convidados do estilo jazz e blues, que animaram 

aproximadamente 15 mil pessoas nos quatro dias de festa. 

 

 

 


