
 

 

 

 



 

 

 

 
Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 
hoje na mídia 
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Caraguatatuba 
Prefeitura de Caraguá vai acionar na justiça grafiteiro que pichou pedras na 
Martim de Sá 
 
Caraguatatuba 
Planta e Raiz e Os Travessos são atrações no Caraguatatuba Summer Festival 
 
Radar Litoral 
Geral 
Serramar Shopping realiza liquidação de verão com descontos de até 70% 
 
Variedades 
Planta & Raiz e Os Travessos são atrações do Caraguatatuba Summer Festival 
neste final de semana 
 
Geral 
Vunesp divulga notas das provas objetivas do concurso público da GCM da 
Prefeitura de Caraguatatuba 
 
Variedades 
Fundacc abre credenciamento de bandas e grupos musicais para Carnaval de 
Antigamente 2020 
 

Portal Caiçara 
Entretenimento 
Fundacc abre credenciamento de bandas e grupos musicais para Carnaval de 
Antigamente 2020 
 
Nova Imprensa 
Variedades 
Carnaval de Caraguá tem Murilo Huff, Exaltasamba e Preta Gil 
 

Turismo 
Fazenda de Mexilhão na praia da Cocanha vira roteiro turístico 
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Saúde 
Caraguatatuba alerta para evitar contágio da esporotricose em humanos 
 
Cultura 
Fundacc credencia grupos musicais para Carnaval de Antigamente 2020 
 
Cotidiano 
Serramar Shopping prepara a maior liquidação do Litoral Norte 
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Show de manobras com motos promete adrenalina no Arena Verão Esportiva 
 
Portal R3 
Carnaval 
Fundacc abre credenciamento de bandas e grupos musicais para Carnaval de 
Antigamente 2020 
 
Repórter Litoral 
Polícia 
Salário do crime: Mulheres ganhavam R$200 por dia para vender drogas em 
Caraguatatuba 
 
Cultura 
Fundacc abre credenciamento de bandas e grupos musicais para Carnaval de 
Antigamente 2020 
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Vunesp divulga notas das provas objetivas do concurso público da GCM da 
Prefeitura de Caraguatatuba 
 
Cultura 
Planta & Raiz e Os Travessos são atrações do Caraguatatuba Summer Festival 
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Meon 
Circuito Turístico 
Planta & Raiz faz show nesta sexta no Caraguatatuba Summer Festival 
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Hospital Regional de Caraguá abre 500 vagas de emprego 
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Vunesp divulga notas das provas objetivas do concurso público da GCM da 
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Polícia 
Polícia Militar de Caraguatatuba desarticula esquema que usava mulheres no 
tráfico de drogas 
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Planta & Raiz e Os Travessos são atrações do Caraguatatuba Summer Festival 
neste final de semana 
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Caraguatatuba 
Artesãos de Caraguá se mudam para a Praça Tom Ferreira 
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Moradores de Caraguatatuba reclamam de alagamentos no bairro Perequê-
Mirim 
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Clipping de Notícias: 23/01/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Tamoios News 
 

Prefeitura de Caraguá vai acionar na justiça grafiteiro que 
pichou pedras na Martim de Sá 

 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba está apurando o crime ambiental praticado por 
um grafiteiro em pedras da costeira da Praia Martim de Sá. O caso foi 
denunciado pelo ambientalista Gillard ferreira, o “guardião das praias” da 
cidade. O departamento jurídico da prefeitura deverá acionar judicialmente o 
grafiteiro 

A Prefeitura de Caraguatatuba informou através de sua Assessoria de 
Imprensa que a administração está tomando as providências cabíveis para 
apurar e autuar o responsável pelas pichações feitas nas pedras da costeira da 
praia Martim de Sá e no farol do morro da Prainha. 

A prefeitura informou que como a pessoa não é da cidade não conseguiu 
localizá-la para aplicar a multa, mas que a Secretaria de Meio Ambiente está 
vendo com o departamento jurídico mover uma ação judicial contra o 
responsável pelas pichações. 



 

 

 

 

 

O ambientalista Gillard Ferreira, de Caraguatatuba, foi quem denunciou 
pichações feitas por um grafiteiro em pedras da costeira da Martim de Sá e no 
Farol do morro da Prainha. 

Ferreira chegou a entrar em contato com o autor dos grafites para explicar que 
era crime ambiental pichar pedras e o farol, mas teria sido ironizado pelo 
grafiteiro. 

“Falei para ele que pedra, costeira e farol não é local para se fazer grafitar ou 
pintar. Ele me encaminhou uma mensagem ironizando o feito”, lamentou. 

Veja a mensagem enviada pelo grafiteiro ao ambientalista. “Demoro mano. 
Ingenuidade da minha parte achar que não ia incomodar ninguém posto que 
não é pichação e sim graffiti com uma expressão, mas entendo o incômodo 
principalmente da sua parte que é local, se você acha que apagar esse trampo 
vai resolver seu incômodo fica a vontade, vai ter bastante trabalho, a Pedro 
toda é pixada. Bom, é isso mano. Foi mal aí valsar esse incômodo, abração, 
fica com Deus” 

As pichações ou grafites foram feitos por Denner Alves. Não conseguimos 
contato com ele. O ambientalista disse que utilizará vários produtos para 
remover as pichações das pedras da costeira da Martim de Sá e do farol da 
Prainha. 

Gillard Ferreira é conhecido como “guardião” das praias de Caraguá. 
Desempregado há cerca de dois meses, conta com apoio de comerciantes 
para recolher lixo e micro-lixo das praias da cidade, trabalha que faz 
diariamente, desde os 16 anos de idade. 
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Planta e Raiz e Os Travessos são atrações no Caraguatatuba 
Summer Festival 

 

 

A programação do Caraguatatuba Summer Festival 2020 terá como atrações 
no fim de semana o Grupo Planta e Raiz e o pagode do grupo Os Travessos. 

Nesta quinta-feira (23/01), quem sobe ao palco é a artista Li Maria, a partir das 
21h, no Massaguaçu. Já no Porto Novo, a apresentação é da banda Os Tio. 

Na sexta-feira (24/01), a partir das 21h, a banda Revolusom realiza a abertura 
do show principal com o grupo Planta e Raiz, na Praça da Cultura, no Centro. 

A banda de reggae foi fundada em 1998, ano em que começou a se apresentar 
em bares da capital e no litoral paulista, tocando covers de Bob Marley, 
Gilberto Gil e Edson Gomes. 

Para agitar o Caraguatatuba Summer Festival, a banda irá apresentar os seus 
maiores sucessos, como por exemplo, “O Ragga”, “Aquele Lugar”, “De Você Só 
Quero Amor”, entre outras canções. 

No bairro Massaguaçu, ainda na sexta-feira, a apresentação fica por conta do 
grupo Samba 5 e no Porto Novo a atração é a dupla local Clayton e Gustavo. 

Sábado e domingo 



 

 

 

A programação do Caraguatatuba Summer Festival continua no sábado (25) 
com o artista local Tikinho & Banda, que se apresenta no Massaguaçu. No 
Porto Novo, a atração é a Banda Folia, fazendo um esquenta para o Carnaval. 

E por fim, no Centro, o pagode invade a Praça da Cultura com o grupo Os 
Travessos. A abertura fica por conta do grupo local Nosso Jeito. 

A banda de pagode Os Travessos foi formada em 1996 pelos artistas 
Rodriguinho, Fabinho Mello, Rodrigão, Chorão e Edimilson. O grupo já foi 
premiado com um disco de ouro e outro de platina. 

Na apresentação deste sábado, Os Travessos devem animar os presentes com 
os sucessos como, “Tô Te Filmando”, “Quando a Gente Ama”, “Meu 
Querubim”, “Você em Mim”, entre outras músicas. 

Já no domingo (26/01), finalizando as atrações deste final de semana, o DJ 
Douglas Pinheiro se apresenta às 21h na Praça da Cultura, no Centro. 

Pôr do Som 

Curtir o pôr do sol com música de qualidade. Esse é o projeto Pôr do Som que 
é realizado no espaço Mirantes da Orla (Camaroeiro), sempre a partir das 18h. 

Nesta sexta-feira (24/01) quem se apresenta é a cantora Fernanda Leturia. Já 
sábado (25/01) é a vez de Thais Kiwi. No domingo (26/01), o Pôr do Som 
recebe o cantor Edson Alexandre. 

Arte & Som 

Uma novidade deste ano é o projeto Arte & Som com apresentações na Praça 
do Artesanato (Diógenes Ribeiro de Lima), no Centro da cidade. O local recebe 
inúmeros visitantes por conta da feirinha com a venda de produtos de artesãos 
da cidade. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, decidiu 
levar música ao local sempre aos sábados, a partir das 19h. E neste sábado 
(25/01) quem se apresenta é a artista Luana Mascari. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 23/01/2020 
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Veículo: Repórter Litoral 

 

Serramar Shopping realiza liquidação de verão com descontos 
de até 70% 

 
A Liquida de Verão do Serramar Shopping, em Caraguatatuba, acontece neste 
final de semana (24 a 26/1), com descontos que podem chegar a 70%. A 
liquidação visa beneficiar diretamente turistas e moradores locais. 
A liquidação de verão tem como objetivo queimar os estoques e abrir espaço 
para a troca de coleções nas lojas participantes, acompanhando o calendário 
de lançamentos da indústria da moda. A campanha promocional promete 
aquecer as vendas no início de 2020. 

O bota fora de verão é a ocasião perfeita para quem deseja renovar o guarda-
roupa para o novo ano e economizar nas aquisições. A queima de estoque 
promete ser uma das maiores dos últimos anos. Para isso, o Serramar 
Shopping trabalhou no planejamento da campanha diretamente com os lojistas, 
a fim de que os descontos sejam realmente vantajosos para o consumidor. 

Neste ano, o bota fora de verão terá descontos maiores e um grande número 
de lojas participantes, com opções de moda feminina, masculina, infantil, além 
de calçados, itens de decoração, beleza e produtos eletrônicos. Será um final 
de semana inteiro com ofertas.  

Sobre o Serramar Shopping 

O Serramar Shopping foi o primeiro grande centro de lazer e compras do Litoral 
Norte Paulista, inaugurado em 2011. O empreendimento conta com um mix de 



 

 

 

mais de 100 lojas, incluindo as principais lojas âncoras e satélites do mercado 
nacional. 

O shopping é considerado o maior centro de compras em varejo de 
Caraguatatuba, com infraestrutura moderna, projeto arquitetônico sustentável e 
atrações para toda a família. 

Serviço: 

Liquidação de Verão do Serramar Shopping 

Quando: 24, 25 e 26 de janeiro 

Endereço: Avenida José Herculano, 1.086, Pontal de Santa Marina, 
Caraguatatuba (SP). 
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Planta & Raiz e Os Travessos são atrações do Caraguatatuba 
Summer Festival neste final de semana 

 

O reggae do Planta & Raiz e o pagode de Os Travessos são os principais 
destaques da programação do Caraguatatuba Summer Festival 2020 neste 
final de semana.  

A programação começa nesta quinta-feira (23/, com o show de Li Maria, a partir 
das 21h, no Massaguaçu. Já no Porto Novo, a apresentação é da banda Os 
Tio. 

Na sexta-feira (24), a partir das 21h, a banda Revolusom realiza a abertura do 
show principal com o grupo Planta & Raiz, na Praça da Cultura, no Centro. 

A banda de reggae foi fundada em 1998, ano em que começou a se apresentar 
em bares da capital e no litoral paulista, tocando covers de Bob Marley, 
Gilberto Gil e Edson Gomes. 

Para agitar o Caraguatatuba Summer Festival, a banda irá apresentar os seus 
maiores sucessos, como por exemplo, “O Ragga”, “Aquele Lugar”, “De Você Só 
Quero Amor”, entre outras canções. 

No bairro Massaguaçu, ainda na sexta-feira, a apresentação fica por conta do 
grupo Samba 5 e no Porto Novo a atração é a dupla local Clayton e Gustavo. 

Sábado e domingo 

A programação do Caraguatatuba Summer Festival continua no sábado (25) 
com o artista local Tikinho & Banda, que se apresenta no Massaguaçu. No 
Porto Novo, a atração é a Banda Folia, fazendo um esquenta para o Carnaval. 



 

 

 

E por fim, no Centro, o pagode invade a Praça da Cultura com o grupo Os 
Travessos. A abertura fica por conta do grupo local Nosso Jeito. 

A banda de pagode Os Travessos foi formada em 1996 pelos artistas 
Rodriguinho, Fabinho Mello, Rodrigão, Chorão e Edimilson. O grupo já foi 
premiado com um disco de ouro e outro de platina. 

Na apresentação deste sábado, Os Travessos devem animar os presentes com 
os sucessos como, “Tô Te Filmando”, “Quando a Gente Ama”, “Meu 
Querubim”, “Você em Mim”, entre outras músicas. 

Já no domingo (26), finalizando as atrações deste final de semana, o DJ 
Douglas Pinheiro se apresenta às 21h na Praça da Cultura, no Centro. 

O Caraguatatuba Summer Festival segue até 15 de fevereiro nas Praças da 
Cultura, Porto Novo e Massaguaçu com shows todos gratuitos. Entre as 
atrações principais que ainda vão passar pelos palcos da cidade estão 
Falamansa, Detonautas e Banda Melim. 

Pôr do Som 

Curtir o pôr do sol com música de qualidade. Esse é o projeto Pôr do Som que 
é realizado no espaço Mirantes da Orla (Camaroeiro), sempre a partir das 18h. 

Nesta sexta-feira quem se apresenta é a cantora Fernanda Leturia. Já sábado 
é a vez de Thais Kiwi. No domingo o Pôr do Som recebe o cantor Edson 
Alexandre. 

Arte & Som 

Uma novidade deste ano é o projeto Arte & Som com apresentações na Praça 
do Artesanato (Diógenes Ribeiro de Lima), no Centro da cidade. O local recebe 
inúmeros visitantes por conta da feirinha com a venda de produtos de artesãos 
da cidade. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, decidiu 
levar música ao local sempre aos sábados, a partir das 19h. E neste 
sábado quem se apresenta é a artista Luana Mascari. 
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Vunesp divulga notas das provas objetivas do concurso 
público da GCM da Prefeitura de Caraguatatuba 

A Fundação Vunesp publicou as notas das provas objetivas do Concurso 
Público 01/2019 da Prefeitura de Caraguatatuba da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de 2ª classe nesta quinta-feira (23), no Diário Oficial Eletrônico do 
Município.  Ao todo, 6.514 candidatos se inscreveram para as 70 vagas de 
GCM. 

A publicação pode ser acessada pelo 
link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
content/uploads/2020/01/Edital_208.pdf (Edital 208/pág. 3 a 56).  As notas 
também foram divulgadas no site da Prefeitura de Caraguatatuba 
(http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/), na parte destinada ao 
“Cidadão/Concursos e Processos Seletivos.” 

Os candidatos podem recorrer das notas nesta sexta, segunda e terça-feira 
(24, 27 e 28/01), no site da Vunesp, pelo 
link https://www.vunesp.com.br/PMCR1901 (no ícone dos 
“Recursos”), conforme o item 15.1 do edital do certame, que estipula três dias 
úteis para interposição de recursos. 

O concurso atraiu 6.514 inscritos. Desse total, 1.104 mulheres (157 
candidatas/vaga) e 5.410 homens (85 candidatos/vaga) se inscreveram para a 
função.  O cargo possui jornada de 40h/semanais e salário-base de R$ 
2.087,27 (em 2020), mais 50% de adicional de atividade operacional sobre 
esse valor (R$ 1.043,63). As provas do concurso foram aplicadas no dia 22 de 
dezembro, em 19 unidades de ensino de Caraguatatuba. 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/01/Edital_208.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/01/Edital_208.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
https://www.vunesp.com.br/PMCR1901


 

 

 

Para participar do concurso, os interessados deviam ter 18 anos completos na 
data do encerramento das inscrições; Ensino Médio completo, CNH Categorias 
“A” e “B” ou superior (“C”, “D” e “E”); e altura mínima de 1,65 metro para 
homens e 1,55 metro para mulheres. Os inscritos precisam acompanhar o 
andamento do certame (atualizações) no site https://www.vunesp.com.br/. 

As 140 mulheres e os 1.260 homens (observado o número de vagas 
reservadas para pessoas com deficiência) mais bem pontuados na prova 
objetiva passarão ainda pelas seguintes etapas: teste de aptidão física, 
avaliação psicológica, entrega de documentos e certidões para investigação 
social, entrega do resultado do exame toxicológico de larga escala; e a 
realização de exames médicos. Todas as etapas integram a 1ª fase do 
concurso público de GCM 2ª classe e possuem caráter eliminatório.   

A 2ª fase da seleção inclui o Curso de Formação que também tem caráter 
classificatório e eliminatório.  Os aprovados do Concurso Público 01/2019 
serão convocados conforme necessidade a Administração Pública. O certame 
tem o prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da Prefeitura de Caraguatatuba.  

Mais informações pelo telefone (11) 3874-6300 (Disque Vunesp) ou no 
site https://www.vunesp.com.br/. O atendimento ao público nos dias úteis, das 
8h às 18h. O edital do Concurso 01/2019 encontra-se no 
link https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/ (Edital 
151). A Secretaria de Administração publicou o documento no dia 25 de 
outubro.    

A GCM 

Serão requisitos básicos para o ingresso no cargo público de Guarda Civil 
Municipal da Prefeitura de Caraguatatuba ter nacionalidade brasileira; gozar 
dos direitos políticos; quitação com as obrigações militares e eleitorais; nível 
médio completo de escolaridade; idade mínima de 18 anos; aptidão física, 
psicológica e mental; idoneidade moral comprovada por investigação social e 
certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual e federal; possuir, no 
mínimo, 1,65 metro de altura, quando o candidato for do sexo masculino, e 
1,55 metro de altura, quando a candidata for do sexo feminino; possuir CNH 
categorias “A” e “B” ou superior. Serão reservados 10% de vagas de cada 
concurso para o sexo feminino. 

Durante a realização do curso de formação, de caráter eliminatório e 
classificatório, os candidatos receberão a denominação de “Aluno Guarda” e 
exclusivamente uma ajuda de custo, no valor mensal de R$ 1,2 mil, não se 
configurando nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração 
Municipal. As aulas do curso ocorrerão de segunda a sexta-feira e caso 
necessário, aos sábados domingos e feriados. Além do aproveitamento 
satisfatório, o aluno guarda terá que ter 75% de frequência durante o 
treinamento. O Curso de Formação terá carga horária mínima de 576 
horas/aula em conformidade com a matriz curricular nacional para guardas 
municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

 

https://www.vunesp.com.br/
https://www.vunesp.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
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Fundacc abre credenciamento de bandas e grupos musicais 
para Carnaval de Antigamente 2020 

 
A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba está com 
inscrições abertas para o credenciamento de bandas e grupos musicais que 
queiram participar do Carnaval de Antigamente, ano de 2020. 
As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 
14h às 17h, à Rua Santa Cruz, 396, Centro, na sede da Fundacc, até 19 de 
fevereiro, obedecendo as exigências do edital. 

Podem participar do credenciamento quaisquer candidatos com, no mínimo, 18 
anos, que sejam prestadores de serviço artístico representado por pessoa 
física ou jurídica que comprovem habilitação profissional na área artística 
musical e que atendam aos requisitos e condições do 
edital: https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-
chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-
musicais-para-o-evento-carnaval-2020/. 

Não serão aceitos projetos remetidos pelo correio ou por e-mail e que o 
credenciamento não gera qualquer direito à contratação. 

As propostas das bandas e grupos musicais inscritos serão avaliadas por uma 
Comissão de Avaliação de Credenciamento, que será composta por três 
músicos, de conhecimento técnico e terá a atribuição de selecionar até quatro 
bandas ou grupos musicais. 

https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-o-evento-carnaval-2020/
https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-o-evento-carnaval-2020/
https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-o-evento-carnaval-2020/


 

 

 

A análise dos documentos para credenciamento (habilitação e classificação) 
será realizada no dia 20 de fevereiro.  Já o resultado da avaliação dos 
documentos será divulgado até o dia 21 de fevereiro no 
endereço: www.fundacc.sp.gov.br. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
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Fundacc abre credenciamento de bandas e grupos musicais 
para Carnaval de Antigamente 2020 

 

A Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba) está com 
inscrições abertas para o credenciamento de bandas e grupos musicais que 
queiram participar do Carnaval de Antigamente, ano de 2020. As inscrições 
podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na 
Rua Santa Cruz, 396, Centro, na sede da Fundacc, até 19 de fevereiro, 
obedecendo as exigências do edital. 

Podem participar do credenciamento quaisquer candidatos com, no mínimo, 18 
anos, que sejam prestadores de serviço artístico representado por pessoa 
física ou jurídica que comprovem habilitação profissional na área artística 
musical e que atendam aos requisitos e condições do 
edital: https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-
chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-
musicais-para-o-evento-carnaval-2020/. 
Segundo da Fundacc, não serão aceitos projetos remetidos pelo correio ou por 
e-mail e que o credenciamento não gera qualquer direito à contratação. As 
propostas das bandas e grupos musicais inscritos serão avaliadas por uma 
Comissão de Avaliação de Credenciamento, que será composta por três 
músicos, de conhecimento técnico e terá a atribuição de selecionar até quatro 
bandas ou grupos musicais. 

A análise dos documentos para credenciamento (habilitação e classificação) 
será realizada no dia 20 de fevereiro.  Já o resultado da avaliação dos 

https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-o-evento-carnaval-2020/
https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-o-evento-carnaval-2020/
https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-o-evento-carnaval-2020/
http://www.portalcaicara.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Carnaval-de-Antigamente-2019.jpg


 

 

 

documentos será divulgado até o dia 21 de fevereiro no 
endereço: www.fundacc.sp.gov.br. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
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Carnaval de Caraguá tem Murilo Huff, Exaltasamba e Preta Gil 
 

Além dos shows, tem a apresentação de 17 Blocos Carnavalescos já estão 
confirmados para este ano 

 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, já definiu as 
atrações para o Carnaval 2020 em Caraguatatuba com três shows de grandes 
artistas brasileiros e ainda 17 Blocos Carnavalescos. 

O primeiro show do Carnaval 2020 fica por conta de Murilo Huff, no domingo 
(23/02), às 21h, da Praça da Cultura, no Centro. O cantor sertanejo, marido da 
cantora Marília Mendonça, é natural de Goiânia e seus maiores sucessos são 
Dois Enganados, Se for Arrumar Alguém, Idiota Favorito e outros. 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/2-6.jpg


 

 

 

 

Em seguida, na segunda (24/02), quem sobe ao palco, é o grupo de pagode 
Exaltasamba, também a partir das 21h.  A banda foi fundada em 1982 e desde 
então canta sucessos como Teu Segredo, Tá Vendo Aquela Lua, Fui, Livre Pra 
Voar e muito mais! 

 

Fechando com chave de ouro o Carnaval 2020 de Caraguatatuba, na terça-
feira (25/01) a cantora Preta Gil será a atração na Praça da Cultura, no Centro, 
às 21h. A filha de Gilberto Gil tem como seus maiores sucessos as músicas 
Sinais de Fogo, Muito Perigoso, Cheiro de Amor e diversas outras canções que 
fizeram e fazem sucesso no Brasil. 

Além dos shows, a apresentação de 17 Blocos Carnavalescos já estão 
confirmados para este Carnaval, seis a mais que o ano passado. 

O Bloco responsável por abrir o Carnaval nas ruas de Caraguatatuba é o da 
Solidariedade, na quinta-feira (20/02), com a concentração no Quiosque 
Guaruça, no Centro. A saída está prevista para as 20h. 



 

 

 

Os blocos mais tradicionais da cidade estão confirmados como, por exemplo, 
Bloco das Piranhas, do Urso, Devotos da Cheirosa, dos Trouxas, Gaiola das 
Loucas, Tropa D´Litro e muito mais! 

Confira aqui a programação completa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/01/CARNAVAL-CARAGUATATUBA-2020.pdf
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Fazenda de Mexilhão na praia da Cocanha vira roteiro turístico 
 

Os visitantes do passeio, além de conhecer toda a criação, poderão escolher 
seu produto direto da fonte 

 
Caraguatatuba conta com mais um atrativo turístico. O prefeito Aguilar Junior 
entregou nesta terça-feira (21/01), aos representantes da Associação de 
Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha (Amapec), o Alvará de 
Licença de Funcionamento do passeio de visitação na Fazenda de Mexilhão, 
na Praia da Cocanha, região Norte da cidade. 

O Alvará de Turismo de Base Comunitária era uma reivindicação antiga dos 
maricultores do local, que agora poderão ter outra opção de renda, além da 
venda dos produtos. Com a oficialização do passeio, Caraguatatuba ganha 
mais uma atração de turismo, única no Litoral Norte, que visa garantir 
preservação ambiental e a valorização da cultura caiçara local. 

O prefeito Aguilar Junior destacou a preocupação em sempre pensar no povo 
de Caraguatatuba, que é da região. “Temos muitos desafios a serem 
enfrentados, mas com vontade e parcerias, vamos realizar. Obrigado por 
buscarem mais esse crescimento e no que precisarem, conte comigo. O 
próximo passo é a balsa para manutenção do produto”, garantiu Aguilar Junior. 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/mexilhao1.jpg


 

 

 

O passeio 

 

A Fazenda de Mexilhão é considerada a maior do Estado e sua produção em 
uma área de 36 mil metros quadrados pode chegar a 160 toneladas/ano, se 
não houver nenhuma intercorrência. 

Atualmente, o passeio já é realizado com estudantes do Instituto de Pesca de 
São Paulo e Instituto Federal de Caraguatatuba, como aula prática no curso de 
Aquicultura, criação de animais aquáticos com possibilidade de consumo. 

A saída do passeio fica localizada na Amapec e dura em média, 1h30. Os 
visitantes poderão conhecer o dia a dia do funcionamento da Fazenda, desde o 
processo de reprodução do Mexilhão, as práticas de cultivo até o seu 
desenvolvimento para o tamanho comercial, além de toda técnica de limpeza, 
beneficiamento e preparação do produto para venda. 

Além da produção do mexilhão, a Fazenda é uma fonte de biodiversidade, pois 
atrai outras espécies marinhas, como tartarugas, arraias, polvos e se der sorte, 
até boto e toda fauna incrustada como esponjas, corais, vieiras e microalgas, 
famosas no ramo de cosméticos. 

Os visitantes do passeio e apreciadores da culinária, além de conhecer toda a 
criação, poderão escolher seu produto direto da fonte e adquirir ao final do 
passeio na Associação. 

Segundo um dos associados da AMAPEC, José Luiz Alves, o compromisso da 
Prefeitura, em entregar o alvará mostra a preocupação com o trabalho do povo 
caiçara, pois na época da baixa produção, o passeio se torna uma alternativa 
de renda aos maricultores, que sobrevivem da venda do marisco. 

Moradores e turistas interessados em conhecer o atrativo, podem procurar pela 
Associação na Avenida João Gonçalves Santana, 500 – Massaguaçu – Praia 
da Cocanha ou fazer o agendamento pelo telefone (12) 99767-2163. 
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Caraguatatuba alerta para evitar contágio da esporotricose em 
humanos 

O desenvolvimento da lesão inicial é bem similar a uma picada de inseto 

 

 
A esporotricose humana é uma micose subcutânea que surge quando o fungo 
do gênero Sporothrix entra no organismo, por meio de uma ferida na pele. A 
doença pode afetar tanto humanos quanto animais. 

Segundo o Ministério da Saúde, entre os animais, o gato é o principal 
transmissor da doença quando contaminado. 

A infecção ocorre, principalmente, pelo contato do fungo na pele ou 
mucosa por meio de trauma decorrente de acidentes com espinhos, palha ou 
lascas de madeira, além de contato com vegetais em 
decomposição, arranhadura ou mordedura de animais doentes, sendo o gato o 
mais comum. 

Em função disso, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 
Saúde, alerta para que cada responsável por seu gato esteja atento a possíveis 
feridas ou lesões na pele do animal. Caso algo seja localizado, este deve ser 
levado imediatamente ao veterinário para diagnóstico correto. 

Os indivíduos com lesões suspeitas de esporotricose devem procurar 
atendimento médico nas Unidades Básicas de Saúde de referência para que, 
se necessário, sejam encaminhados a um dermatologista ou infectologista, 
para investigação, diagnóstico e tratamento. 

Caso seja constatado e confirmado que o gato está com a doença 
esporotricose, o dono deverá responsabilizar-se pelo integral tratamento do 
animal, que inclui até mesmo confinamento do mesmo para que a doença não 
continue a ser transmitida a outros animais, à família ou à vizinhança. 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/gatinho-3-825x305-1.jpeg


 

 

 

Esporotricose Humana 

A transmissão ocorre por meio da contaminação de ferimentos já abertos ou 
pela inoculação (entrada) do fungo na pele a partir de um trauma com 
espinhos, farpas de madeira, arranhadura, mordedura, entre outros, 
alcançando o tecido cutâneo e subcutâneo. O fungo Sporothrix schenckii não é 
capaz de penetrar a pele sem lesão. 

Atualmente, sua ocorrência está cada vez mais relacionada à transmissão por 
animais, principalmente a partir de gatos domésticos infectados e, 
ocasionalmente, por cães, pássaros, tatus e peixes. 

Os sintomas da esporotricose aparecem após a contaminação do fungo na 
pele e o desenvolvimento da lesão inicial é bem similar a uma picada de inseto, 
podendo evoluir para cura espontânea. 

Em casos mais graves, por exemplo, quando o fungo afeta os pulmões, podem 
surgir tosse, falta de ar, dor ao respirar e febre. Na forma pulmonar, 
os sintomas se assemelham aos da tuberculose. Mas também pode afetar os 
ossos e articulações, manifestando-se como inchaço e dor aos movimentos, 
bastante semelhante ao de uma artrite infecciosa. 

As formas clínicas da doença vão depender de fatores, como o estado 
imunológico do indivíduo e a profundidade da lesão. O período de incubação é 
variável, de uma semana a um mês, podendo chegar a seis meses após a 
inoculação, ou seja, entrada do fungo no organismo humano. 

Diagnóstico 

A esporotricose pode ser diagnosticada por meio da correlação entre os dados 
clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. A confirmação diagnóstica laboratorial 
de escolha é feita pelo isolamento do fungo obtido de material de biópsia, 
aspirado de lesões, ou mesmo de outras amostras, tais como escarro, sangue, 
líquido sinovial e líquor. 
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Fundacc credencia grupos musicais para Carnaval de 
Antigamente 2020 

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, até 19 de fevereiro 

 
A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba está com 
inscrições abertas para o credenciamento de bandas e grupos musicais que 
queiram participar do Carnaval de Antigamente, ano de 2020. 

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 
14h às 17h, à Rua Santa Cruz, 396, Centro, na sede da Fundacc, até 19 de 
fevereiro, obedecendo as exigências do edital. 

Podem participar do credenciamento quaisquer candidatos com, no mínimo, 18 
anos, que sejam prestadores de serviço artístico representado por pessoa 
física ou jurídica que comprovem habilitação profissional na área artística 
musical e que atendam aos requisitos e condições do 
edital: https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-
chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-
musicais-para-o-evento-carnaval-2020/  

https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-o-evento-carnaval-2020/
https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-o-evento-carnaval-2020/
https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-o-evento-carnaval-2020/
https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/Carnaval-de-Antigamente-2019-2-scaled.jpg


 

 

 

Lembrando que não serão aceitos projetos remetidos pelo correio ou por e-mail 
e que o credenciamento não gera qualquer direito à contratação. 

As propostas das bandas e grupos musicais inscritos serão avaliadas por uma 
Comissão de Avaliação de Credenciamento, que será composta por três 
músicos, de conhecimento técnico e terá a atribuição de selecionar até quatro 
bandas ou grupos musicais. 

A análise dos documentos para credenciamento (habilitação e classificação) 
será realizada no dia 20 de fevereiro.  Já o resultado da avaliação dos 
documentos será divulgado até o dia 21 de fevereiro no 
endereço: www.fundacc.sp.gov.br  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
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Serramar Shopping prepara a maior liquidação do Litoral Norte 

Bota fora de verão começa dia 24 de janeiro com descontos de até 70% 

 

 
A Liquida de Verão do Serramar Shopping, em Caraguatatuba, está marcada 
para os dias 24, 25 e 26 de janeiro, com descontos imbatíveis que podem 
chegar a 70%. A maior liquidação do Litoral Norte vai beneficiar diretamente 
turistas e moradores locais. 

A mega liquidação de verão tem como objetivo queimar os estoques e abrir 
espaço para a troca de coleções nas lojas participantes, acompanhando o 
calendário de lançamentos da indústria da moda. A campanha promocional 
promete aquecer as vendas no início de 2020. 

O bota fora de verão é a ocasião perfeita para quem deseja renovar o guarda-
roupa para o novo ano e economizar nas aquisições. A queima de estoque 
promete ser uma das maiores dos últimos anos. Para isso, o Serramar 
Shopping vem trabalhando no planejamento da campanha diretamente com os 
lojistas, a fim de que os descontos sejam realmente vantajosos para o 
consumidor. 

Oportunidade 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/SERRAMAR-1.jpg


 

 

 

A liquidação do Serramar Shopping já é um evento consagrado e esperado 
pelos consumidores da região. Em 2020, o bota fora de verão terá descontos 
incríveis e um grande número de lojas participantes, com diversas opções de 
moda feminina, masculina, infantil, além de calçados, itens de decoração, 
beleza e produtos eletrônicos. Será um final de semana inteiro com ofertas 
imperdíveis. 

O Serramar Shopping foi o primeiro grande centro de lazer e compras do Litoral 
Norte Paulista, inaugurado em 2011. O empreendimento conta com um mix de 
mais de 100 lojas, incluindo as principais lojas âncoras e satélites do mercado 
nacional. 

O shopping é considerado o maior centro de compras em varejo de 
Caraguatatuba, com infraestrutura moderna, projeto arquitetônico sustentável e 
atrações para toda a família. 

Serviço: 

Liquidação de Verão do Serramar Shopping 

Quando: 24, 25 e 26 de janeiro 

Endereço: Avenida José Herculano, 1.086, Pontal de Santamarina 
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Show de manobras com motos promete adrenalina no Arena 

Verão Esportiva 
Apresentações ficarão por conta de grandes fenômenos 
do MotoCross brasileiro 

 

 
O Arena Verão Esportiva 2020, instalado na Praia do Indaiá, 
em Caraguatatuba, recebe neste sábado (25/01), a partir das 18h30, o show 
com apresentações radicais de MotoCross do Freestyle Show. 

O evento seria realizado no dia 12 de janeiro (domingo), mas foi cancelado em 
função das fortes chuvas que atingiram a região. 

As apresentações ficarão por conta de grandes fenômenos 
do MotoCross brasileiro. Entre eles, estão o tetracampeão brasileiro de 
Freestyle MotoCross, o piloto Fred Kyrillos, o campeão mundial Marcelo 
Simões e Diego Dias, protagonista do MTV Sports. 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/IMG-1-1.jpg


 

 

 

O público poderá 
prestigiar diversas 
manobras realizadas 
nos campeonatos e 
apresentações no 
Brasil que prometem 
tirar o fôlego de 
qualquer um. Entre 
as manobras estão 
o whip, onde o piloto 
gira a moto de lado 
no ar, para fora, em 
um ângulo de pelo 

menos 98 graus, e backflip, com um giro de 360 graus para trás. 

Outra coisa muito comum em um Freestyle Show é ver um hear tattack, 
traduzido ao pé da letra “ataque cardíaco”. Uma manobra muito arriscada onde 
piloto inclina o corpo para o alto, podendo chegar a ficar perpendicular à moto, 
e esticar a cabeça alterando o campo de visão para trás. A perda do contato 
visual com a moto aumenta a dificuldade da execução. 
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Fundacc abre credenciamento de bandas e grupos musicais 
para Carnaval de Antigamente 2020 

 
 

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 
14h às 17h, à Rua Santa Cruz, 396, Centro, na sede da Fundacc, até 19 de 
fevereiro, obedecendo as exigências do edital. (Foto: JC Curtis/Fundacc) 
A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba está com 
inscrições abertas para o credenciamento de bandas e grupos musicais que 
queiram participar do Carnaval de Antigamente, ano de 2020. 

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 
14h às 17h, à Rua Santa Cruz, 396, Centro, na sede da Fundacc, até 19 de 
fevereiro, obedecendo as exigências do edital.  

Podem participar do credenciamento quaisquer candidatos com, no mínimo, 18 
anos, que sejam prestadores de serviço artístico representado por pessoa 
física ou jurídica que comprovem habilitação profissional na área artística 
musical e que atendam aos requisitos e condições do 
edital: https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-
chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-
musicais-para-o-evento-carnaval-2020/. 
Lembrando que não serão aceitos projetos remetidos pelo correio ou por e-mail 
e que o credenciamento não gera qualquer direito à contratação. 

https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-o-evento-carnaval-2020/
https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-o-evento-carnaval-2020/
https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-o-evento-carnaval-2020/


 

 

 

As propostas das bandas e grupos musicais inscritos serão avaliadas por uma 
Comissão de Avaliação de Credenciamento, que será composta por três 
músicos, de conhecimento técnico e terá a atribuição de selecionar até quatro 
bandas ou grupos musicais. 

A análise dos documentos para credenciamento (habilitação e classificação) 
será realizada no dia 20 de fevereiro. Já o resultado da avaliação dos 
documentos será divulgado até o dia 21 de fevereiro no 
endereço: www.fundacc.sp.gov.br. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
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Salário do crime: Mulheres ganhavam R$200 por dia para 
vender drogas em Caraguatatuba 

 
Elas já estavam na vida criminosa há uma semana e foram presas próximo de 
uma escola no Massaguaçu 

A Polícia Militar de Caraguatatuba prendeu duas mulheres vendendo drogas na 
tarde desta quarta-feira (22/01), no bairro Massaguaçu na região Norte da 
cidade. 

Segundo informou a polícia, as acusadas estavam próximo de uma escola 
quando foram flagradas na prática do tráfico de drogas. Foram apreendidos 21 
buchas de maconha, 36 pedras de crack, 43 pinos de cocaína, além de R$ 
168,00 em dinheiro. 

As acusadas confessaram que foram recrutadas por um traficante para vender 
a droga e já estavam no local há uma semana e ganhariam por dia R$200,00.  
As mulheres foram presas e levadas para delegacia onde foi elaborado o 
boletim de ocorrência de tráfico de entorpecentes. 
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Fundacc abre credenciamento de bandas e grupos musicais 
para Carnaval de Antigamente 2020 

 
A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba está com 
inscrições abertas para o credenciamento de bandas e grupos musicais que 
queiram participar do Carnaval de Antigamente, ano de 2020. 

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 
14h às 17h, à Rua Santa Cruz, 396, Centro, na sede da Fundacc, até 19 de 
fevereiro, obedecendo as exigências do edital. 

Podem participar do credenciamento quaisquer candidatos com, no mínimo, 18 
anos, que sejam prestadores de serviço artístico representado por pessoa 
física ou jurídica que comprovem habilitação profissional na área artística 
musical e que atendam aos requisitos e condições do 
edital: https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-
chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-
musicais-para-o-evento-carnaval-2020/. 

https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-o-evento-carnaval-2020/
https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-o-evento-carnaval-2020/
https://fundacc.sp.gov.br/edital-n-001-de-20-de-janeiro-de-2020-chamamento-publico-no-001-2020-credenciamento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-o-evento-carnaval-2020/


 

 

 

Lembrando que não serão aceitos projetos remetidos pelo correio ou por e-mail 
e que o credenciamento não gera qualquer direito à contratação. 

As propostas das bandas e grupos musicais inscritos serão avaliadas por uma 
Comissão de Avaliação de Credenciamento, que será composta por três 
músicos, de conhecimento técnico e terá a atribuição de selecionar até quatro 
bandas ou grupos musicais. 

A análise dos documentos para credenciamento (habilitação e classificação) 
será realizada no dia 20 de fevereiro.  Já o resultado da avaliação dos 
documentos será divulgado até o dia 21 de fevereiro no 
endereço: www.fundacc.sp.gov.br. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacc.sp.gov.br/
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Vunesp divulga notas das provas objetivas do concurso 
público da GCM da Prefeitura de Caraguatatuba 

 
A Fundação Vunesp publicou as notas das provas objetivas do Concurso 
Público 01/2019 da Prefeitura de Caraguatatuba da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de 2ª classe nesta quinta-feira (23/01), no Diário Oficial Eletrônico do 
Município.  Ao todo, 6.514 candidatos se inscreveram para as 70 vagas de 
GCM. 

A publicação pode ser acessada pelo 
link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
content/uploads/2020/01/Edital_208.pdf (Edital 208/pág. 3 a 56).  As notas 
também foram divulgadas no site da Prefeitura de Caraguatatuba 
(http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/), na parte destinada ao 
“Cidadão/Concursos e Processos Seletivos.” 

Os candidatos podem recorrer das notas nos dias 24, 27 e 28 de janeiro (sexta, 
segunda e terça-feira), no site da Vunesp, pelo 
link https://www.vunesp.com.br/PMCR1901 (no ícone dos 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/01/Edital_208.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/01/Edital_208.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
https://www.vunesp.com.br/PMCR1901


 

 

 

“Recursos”), conforme o item 15.1 do edital do certame, que estipula três dias 
úteis para interposição de recursos. 

O concurso atraiu 6.514 inscritos. Desse total, 1.104 mulheres (157 
candidatas/vaga) e 5.410 homens (85 candidatos/vaga) se inscreveram para a 
função.  O cargo possui jornada de 40h/semanais e salário-base de R$ 
2.087,27 (em 2020), mais 50% de adicional de atividade operacional sobre 
esse valor (R$ 1.043,63). As provas do concurso foram aplicadas no dia 22 de 
dezembro, em 19 unidades de ensino de Caraguatatuba. 

Para participar do concurso, os interessados deviam ter 18 anos completos na 
data do encerramento das inscrições; Ensino Médio completo, CNH Categorias 
“A” e “B” ou superior (“C”, “D” e “E”); e altura mínima de 1,65 metro para 
homens e 1,55 metro para mulheres. Os inscritos precisam acompanhar o 
andamento do certame (atualizações) no site https://www.vunesp.com.br/. 

Os candidatos tiveram 3h30 para responder 60 questões de Língua 
Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico (Conhecimentos Gerais) e sobre a 
Constituição Federal, Estatuto do Idoso – Lei Nº 10.741/2003, Lei Nº 
11.340/2006 – Lei Maria da Penha e Estatuto Geral das Guardas Municipais. 

As 140 mulheres e os 1.260 homens (observado o número de vagas 
reservadas para pessoas com deficiência) mais bem pontuados na prova 
objetiva passarão ainda pelas seguintes etapas: teste de aptidão física, 
avaliação psicológica, entrega de documentos e certidões para investigação 
social, entrega do resultado do exame toxicológico de larga escala; e a 
realização de exames médicos. Todas as etapas integram a 1ª fase do 
concurso público de GCM 2ª classe e possuem caráter eliminatório. 

A 2ª fase da seleção inclui o Curso de Formação que também tem caráter 
classificatório e eliminatório.  Os aprovados do Concurso Público 01/2019 
serão convocados conforme necessidade a Administração Pública. O certame 
tem o prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da Prefeitura de Caraguatatuba. 

Mais informações pelo telefone (11) 3874-6300 (Disque Vunesp) ou no 
site https://www.vunesp.com.br/. O atendimento ao público nos dias úteis, das 
8h às 18h. O edital do Concurso 01/2019 encontra-se no 
link https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/ (Edital 
151). A Secretaria de Administração publicou o documento no dia 25 de 
outubro. 

https://www.vunesp.com.br/
https://www.vunesp.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 

 

A GCM 

Serão requisitos básicos para o ingresso no cargo público de Guarda Civil 
Municipal da Prefeitura de Caraguatatuba ter nacionalidade brasileira; gozar 
dos direitos políticos; quitação com as obrigações militares e eleitorais; nível 
médio completo de escolaridade; idade mínima de 18 anos; aptidão física, 
psicológica e mental; idoneidade moral comprovada por investigação social e 
certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual e federal; possuir, no 
mínimo, 1,65 metro de altura, quando o candidato for do sexo masculino, e 
1,55 metro de altura, quando a candidata for do sexo feminino; possuir CNH 
categorias “A” e “B” ou superior. Serão reservados 10% de vagas de cada 
concurso para o sexo feminino. 

Durante a realização do curso de formação, de caráter eliminatório e 
classificatório, os candidatos receberão a denominação de “Aluno Guarda” e 
exclusivamente uma ajuda de custo, no valor mensal de R$ 1,2 mil, não se 
configurando nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração 
Municipal. As aulas do curso ocorrerão de segunda a sexta-feira e caso 
necessário, aos sábados domingos e feriados. Além do aproveitamento 
satisfatório, o aluno guarda terá que ter 75% de frequência durante o 
treinamento. O Curso de Formação terá carga horária mínima de 576 
horas/aula em conformidade com a matriz curricular nacional para guardas 
municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 24/01/2020 
Editoria: Cultura 

Veículo: Repórter Litoral 
 

Planta & Raiz e Os Travessos são atrações do Caraguatatuba 
Summer Festival neste final de semana 

 
A programação do Caraguatatuba Summer Festival 2020 continua a todo vapor 
com apresentações de artistas locais e cantores de renome nacional. 

Nesta sexta-feira (24/01), a partir das 21h, a banda Revolusom realiza a 
abertura do show principal com o grupo Planta e Raiz, na Praça da Cultura, no 
Centro. 

A banda de reggae foi fundada em 1998, ano em que começou a se apresentar 
em bares da capital e no litoral paulista, tocando covers de Bob Marley, 
Gilberto Gil e Edson Gomes. 

Para agitar o Caraguatatuba Summer Festival, a banda irá apresentar os seus 
maiores sucessos, como por exemplo, “O Ragga”, “Aquele Lugar”, “De Você Só 
Quero Amor”, entre outras canções. 

No bairro Massaguaçu, ainda na sexta-feira, a apresentação fica por conta do 
grupo Samba 5 e no Porto Novo a atração é a dupla local Clayton e Gustavo. 



 

 

 

Sábado e domingo 

A programação do Caraguatatuba Summer Festival continua no sábado 
(25) com o artista local Tikinho & Banda, que se apresenta no Massaguaçu. No 
Porto Novo, a atração é a Banda Folia, fazendo um esquenta para o Carnaval. 

E por fim, no Centro, o pagode invade a Praça da Cultura com o grupo Os 
Travessos. A abertura fica por conta do grupo local Nosso Jeito. 

A banda de pagode Os Travessos foi formada em 1996 pelos artistas 
Rodriguinho, Fabinho Mello, Rodrigão, Chorão e Edimilson. O grupo já foi 
premiado com um disco de ouro e outro de platina. 

Na apresentação deste sábado, Os Travessos devem animar os presentes com 
os sucessos como, “Tô Te Filmando”, “Quando a Gente Ama”, “Meu 
Querubim”, “Você em Mim”, entre outras músicas. 

Já no domingo (26/01), finalizando as atrações deste final de semana, o DJ 
Douglas Pinheiro se apresenta às 21h na Praça da Cultura, no Centro. 

O Caraguatatuba Summer Festival segue até 15 de fevereiro nas Praças da 
Cultura, Porto Novo e Massaguaçu com shows todos gratuitos. Entre as 
atrações principais que ainda vão passar pelos palcos da cidade 
estão Falamansa, Detonautas e Banda Melim. 

Pôr do Som 

Curtir o pôr do sol com música de qualidade. Esse é o projeto Pôr do Som que 
é realizado no espaço Mirantes da Orla (Camaroeiro), sempre a partir das 18h. 

Nesta sexta-feira (24/01) quem se apresenta é a cantora Fernanda Leturia. Já 
sábado (25/01) é a vez de Thais Kiwi. No domingo (26/01), o Pôr do Som 
recebe o cantor Edson Alexandre. 

Arte & Som 

Uma novidade deste ano é o projeto Arte & Som com apresentações na Praça 
do Artesanato (Diógenes Ribeiro de Lima), no Centro da cidade. O local recebe 
inúmeros visitantes por conta da feirinha com a venda de produtos de artesãos 
da cidade. 



 

 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, decidiu 
levar música ao local sempre aos sábados, a partir das 19h. E neste sábado 
(25/01) quem se apresenta é a artista Luana Mascari. 
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Planta & Raiz faz show nesta sexta no Caraguatatuba Summer 
Festival 

 
Show acontece às 21h na Praça da Cultura, no Centro 

 

A banda de reggae Planta e Raiz  irá apresentar os seus maiores 
sucessos como “O Ragga” e “Aquele Lugar” 
Foto: Divulgação 

  

A banda de reggae Planta e Raiz se apresenta nesta sexta-feira (24), a partir 
das 21h, na Praça da Cultura, no Caraguatatuba Summer Festival. 

A banda de reggae foi fundada em 1998, ano em que começou a se apresentar 
em bares da capital e no litoral paulista, tocando covers de Bob Marley, 
Gilberto Gil e Edson Gomes. 

Para agitar o Festival, a banda irá apresentar os seus maiores sucessos, como 
por exemplo, “O Ragga”, “Aquele Lugar”, “De Você Só Quero Amor”, entre 
outras canções. 

No bairro Massaguaçu, ainda na sexta-feira, a apresentação fica por conta do 
grupo Samba 5 e no Porto Novo a atração é a dupla local Clayton e Gustavo. 



 

 

 

A programação continua no sábado (25) com o artista local Tikinho & Banda, 
que se apresenta no Massaguaçu. No Porto Novo, a atração é a Banda Folia, 
fazendo um esquenta para o Carnaval. 

E por fim, no Centro, o pagode invade a Praça da Cultura com o grupo Os 
Travessos. A abertura fica por conta do grupo local Nosso Jeito. 

Na apresentação deste sábado, Os Travessos devem animar os presentes com 
os sucessos como, “Tô Te Filmando”, “Quando a Gente Ama”, “Meu 
Querubim”, “Você em Mim”, entre outras músicas. 

Já no domingo (26), finalizando as atrações deste final de semana, o DJ 
Douglas Pinheiro se apresenta às 21h na Praça da Cultura, no Centro. 

O Caraguatatuba Summer Festival segue até 15 de fevereiro nas Praças da 
Cultura, Porto Novo e Massaguaçu com shows todos gratuitos. Entre as 
atrações principais que ainda vão passar pelos palcos da cidade 
estão Falamansa, Detonautas e Banda Melim. 
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Confira a programação cultural da RMVale e Litoral Norte 

 
Agenda inclui Campos, Caraguá, Ilhabela, Jacareí, S. Sebastião, S. José, 
Taubaté e Ubatuba 
 
CAÇAPAVA 
7, 8 e 9 de fevereiro - 1º Festival do Torresmo, Churros e Cerveja 
Artesanal 
Nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro de 2020, Caçapava recebe o "Festival de 
Torresmo" e simultaneamente o "Festival do Chopp" e o "Festival do Churros", 
com os melhores produtos de porco, como joelho, costelinha, "pururuca" e as 
mais diferentes opções de bacon. Saiba mais. 
 
CAMPOS DO JORDÃO 
7 a 31 de janeiro - Férias no Museu 
Com ações como visita ambiental, caça ao tesouro ambiental e aos detalhes do 
Museu, descoberta sobre as curiosidades do Auditório, além de jogos como 
caça-palavras, quebra-cabeças de esculturas e pinturas de desenho de obras, 
os equipamentos convidam todo o público para participar. Saiba mais.  
 
CARAGUATATUBA 
28 de dezembro a 15 de fevereiro - Caraguatatuba Summer Festival 
Os shows acontecem em três locais da cidade, na Praça da Cultura (Centro), 
Praça de Eventos do Porto Novo (Região Sul) e Massaguaçu. Saiba mais.  
11 de janeiro e 02 de fevereiro - Arena Verão Esportiva 
Grandes nomes do Freestyle brasileiro farão um grande show, que promete 
deixar o público sem fôlego. Entre eles está o tetracampeão brasileiro de 
Freestyle MotoCross, o piloto Fred Kyrillos. Saiba mais.  
24 a 26 de janeiro - Projeto ‘Surf e SUP Para Todos’  
A quarta temporada do projeto ‘Surf e SUP Para Todos’ realiza aulas gratuitas 
das modalidades, aos finais de semana do mês de janeiro, em 
Caraguatatuba. Saiba mais.  
24 de janeiro - Show do Planta & Raiz 
A banda de reggae Planta e Raiz se apresenta nesta sexta-feira (24), a partir 
das 21h, na Praça da Cultura, no Caraguatatuba Summer Festival. Saiba mais.  
 
CUNHA 
17 a 19 e de 24 a 26 de janeiro - 3ª edição do festival Verão na Montanha 

http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/cacapava/noticias-de-cacapava/cacapava-recebe-1o-festival-do-torresmo-churros-e-cerveja-artesanal
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/campos-do-jordao/noticias-de-campos-do-jordao/campos-do-jordao-realiza-ferias-no-museu-com-diversas-atracoes-gratuitas
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/caraguatatuba/noticias-de-caraguatatuba/michel-telo-e-detonautas-sao-atracoes-do-caraguatatuba-summer-festival-1
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/caraguatatuba/noticias-de-caraguatatuba/show-de-manobras-aereas-com-motos-abre-arena-verao-esportiva-em-caragua
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/caraguatatuba/noticias-de-caraguatatuba/caragua-recebe-eventos-gratuitos-de-surf-e-sup-aos-finais-de-semana
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/caraguatatuba/noticias-de-caraguatatuba/planta-raiz-faz-show-nesta-sexta-no-caraguatatuba-summer-festival


 

 

 

Os shows gratuitos de variados ritmos, como jazz, blues, do rock, do pop e da 
música brasileira, ocorrem no palco principal, montado ao lado da Igreja da 
Matriz, com apresentações esporádicas de banda no estilo Nova 
Orleans. Saiba mais.  
 
ILHABELA 
9 de janeiro a 6 de fevereiro - Exposição ‘A Cor exprime Algo Por Si Só 
Começa nesta quinta-feira (9), a exposição “A Cor exprime Algo Por Si Só” da 
artista plástica Daniela Marton, na sala de exposição do Centro Cultural da Vila, 
em Ilhabela. Mostra vai até o dia 6 de fevereiro. Saiba mais.  
6 a 23 de janeiro - Caravana Cultural 
O projeto Caravana Cultural retomou sua programação para o mês de janeiro, 
com apresentações nos bairros do Veloso, Alto da Barra, Praia Grande, Pedra 
do Sino, Vila, Pedra Cortada, Perequê, Camarão, Curral, Água Branca, Morro 
dos Mineiros, Reino, Castelhanos e Bonete. Saiba mais. 
7 e 9 de fevereiro - 1ª edição do Festival da Lula 
O 1º Festival da Lula contará com a comercialização de pratos à base desse 
apreciado fruto do mar. Além da gastronomia, o evento contará com 
apresentações musicais, que terão início na sexta-feira (7), a partir das 19h, 
com DJ Ella, em seguida, às 20h com Roney Alves e fechando as atrações da 
noite às 22h, Lucio Neves. Saiba mais.  
21 a 25 de janeiro - Grito de Carnaval 
O evento conta com apresentações das escolas de samba da cidade e show 
musical da Banda Araketu. Saiba mais.  
 
JACAREÍ 
6 de janeiro a 1° de fevereiro - Exposição das peças sacras ‘Paulistinhas’ 
Cama elástica, pula-pula inflável, jogos esportivos, pintura facial, jogos de 
mesa, são as atrações que fazem parte da rotina do Agita Férias nos bairros, 
com a participação de monitores capacitados para acompanhar todo o evento e 
animar a criançada. Saiba mais.  
 
SÃO SEBASTIÃO 
3 a 26 de janeiro - Festival de Verão 
O evento conta com shows de artistas de diversos estilos musicais para a 
Costa Sul do município, e espera atrair um grande público para as 
apresentações que acontecerão na Praça do Surf, aos finais de semana de 
janeiro. Saiba mais.  
9 a 31 de janeiro - Uma Praia e Um Violão 
A cantora Luiza Possi abriu a programação do projeto musical ‘Uma Praia e 
Um Violão' ao pôr do sol na praia de Barequeçaba, na última quinta-feira (9).  A 
cantora Roberta Campos é a próxima grande atração do evento, seguida de 
Sandra de Sá e Léo Maia. Saiba mais.  

http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/cunha/noticias-de-cunha/cunha-realiza-3a-edicao-do-festival-verao-na-montanha
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/ilhabela/noticias-de-ilhabela/ilhabela-apresenta-a-exposicao-a-cor-exprime-algo-por-si-so
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/ilhabela/noticias-de-ilhabela/caravana-cultural-agita-ilhabela-no-mes-de-janeiro
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/ilhabela/noticias-de-ilhabela/ilhabela-realiza-1a-edicao-do-festival-da-lula
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/ilhabela/noticias-de-ilhabela/ilhabela-tem-grito-de-carnaval-ate-domingo
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/jacarei/noticias-de-jacarei/agita-ferias-traz-diversao-para-jacarei
http://meon.com.br/circuitoturisticormvale/sao-sebastiao/noticias-de-sao-sebastiao/festival-de-verao-de-sao-sebastiao-agita-a-praia-de-maresias
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/sao-sebastiao/noticias-de-sao-sebastiao/projeto-uma-praia-e-um-violao-traz-roberta-campos-e-sandra-de-sa-para-sao-sebastiao


 

 

 

3 a 26 de janeiro - Dia do Padroeiro São Sebastião 
Em comemoração ao dia do padroeiro São Sebastião, em 20 de janeiro, a Rua 
da Praia, no Centro Histórico, será palco do festival musical católico, com a 
apresentação da Banda Melodia dos Anjos, Banda Língua dos Anjos e o 
Ministério Templo Vivo. Saiba mais.  
 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
22 de janeiro - Cinema ao ar livre apresenta o filme ‘Turma da Mônica’ 
O Cinema ao Ar Livre apresenta o filme Turma da Mônica – Laços, nesta 
quarta-feira (22), às 19h, no Parque Vicentina Aranha, em São José dos 
Campos. Saiba mais.  
26 de janeiro - 23ª Chegada das Bandeiras 
O Museu do Folclore de São José dos Campos recebe neste domingo (26), das 
9h às 17h, a 23ª Chegada das Bandeiras, com a participação de 13 Folias de 
Reis (São José, Caçapava, Jacareí, Paraibuna, Franco da Rocha e São 
Lourenço. Saiba mais.  
26 de janeiro - Show em tributo à banda Charlie Brown Jr 
O grupo Bocas Ordinárias se apresenta neste domingo (26) com o show 
acústico em tributo ao Charlie Brow Jr., no Parque Vicentina Aranha, em São 
José dos Campos.  Saiba mais.  
 
TAUBATÉ 
 7 a 31 de janeiro - Férias é Legal no Museu 
O Museu Monteiro Lobato está com uma programação especial de férias 
durante o mês de janeiro. Saiba mais.  
 
UBATUBA 
27 de dezembro a 2 de fevereiro -  Festival de Verão Ubatuba 
Festival de Verão Ubatuba acontece de sexta-feira (27) até o dia 2 de fevereiro, 
das 10h às 22h, na Praia Grande. Saiba mais.  
1º de fevereiro - Show de Renato Teixeira e Chico Teixeira 
Renato Teixeira e Chico Teixeira apresentam próximo dia 1º de fevereiro, a 
partir das 21h, o show inédito ‘De Pai para Filho’, no Teatro Municipal Pedro 
Paulo Teixeira Pinto, localizado à Praça Exaltação à Santa Cruz, 22, 
Centro. Saiba mais.  

 

 
 
 
 
 

 

http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/sao-sebastiao/noticias-de-sao-sebastiao/dia-do-padroeiro-sao-sebastiao-tera-programacao-especial-no-centro-historico-1
http://www.meon.com.br/O%20Cinema%20ao%20Ar%20Livre%20apresenta%20o%20filme%20Turma%20da%20M%C3%B4nica%20%E2%80%93%20La%C3%A7os,%20nesta%20quarta-feira%20(22),%20%C3%A0s%2019h,%20no%20Parque%20Vicentina%20Aranha,%20em%20S%C3%A3o%20Jos%C3%A9%20dos%20Campos.
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/sao-jose-dos-campos/noticias-de-sao-jose-dos-campos/23a-chegada-das-bandeiras-traz-13-folias-de-reis-para-sao-jose
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/sao-jose-dos-campos/noticias-de-sao-jose-dos-campos/sao-jose-tem-show-em-tributo-a-banda-charlie-brown-jr-neste-domingo
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/taubate/noticias-de-taubate/museu-monteiro-lobato-tem-programacao-especial-de-ferias
http://meon.com.br/circuitoturisticormvale/ubatuba/noticias-de-ubatuba/festival-de-verao-ubatuba-agita-o-fim-de-semana-no-litoral-norte-1
http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/ubatuba/noticias-de-ubatuba/renato-teixeira-e-chico-teixeira-apresentam-o-inedito-de-pai-pra-filho-em-ubatuba-1
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Hospital Regional de Caraguá abre 500 vagas de emprego 
 
Os salários variam entre R$ 1.200 e R$ 7.200 para vagas de início imediato e 
cadastro reserva 

 

Os salários vão variar entre R$ 1.200 e R$ 7.200  
Divulgação/Prefeitura de Caraguatatuba 
 

O Hospital Regional de Caraguatatuba anunciou nesta quinta-feira (23) a 
abertura do processo seletivo para o preenchimento 500 postos de trabalho. As 
vagas são para início imediato e também cadastro reserva. As inscrições 
poderão ser realizadas entre os dias 3 e 6 de fevereiro. 

As vagas disponíveis são para Ensino Médio, Técnico e também Superior. Os 
salários variam entre R$ 1.200 e R$ 7.200. Para se inscrever os interessados 
devem comparecer a ACE (Associação Comercial e Empresarial de 
Caraguatatuba), localizada na Rua Engenheiro João Fonseca, 484, Centro, 
portando a ficha de inscrição preenchida e os documentos necessários. Você 
pode encontrar a ficha de inscrição e a lista de documentos aqui. 

De acordo com o ISG (Instituto Sócrates Guanases), gestor do hospital, a 
expectativa é preencher os postos de trabalho entre março e dezembro. As 500 
vagas estão divididas em 38 diferentes cargos. O processo seletivo será 
dividido em três partes, uma prova teórica para cada área de trabalho, uma 
prova de conhecimentos em informática e uma entrevista coletiva. 

Confira quais cargos serão contemplados no processo: 

- Analista de Comunicação 

- Analista de Contratos 

http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf


 

 

 

- Analista de DP 

- Analista de Gestão de Pessoas 

- Analista de Sistemas / Infraestrutura 

- Arquivista 

- Assistente Social 

- Auxiliar Administrativo 

- Auxiliar de Farmácia 

- Enfermeiro UTI Adulto 

- Enfermeiro UTI Pediátrica 

- Enfermeiro Qualidade 

- Enfermeiro Centro Cirúrgico 

- Enfermeiro Oncologia / Radioterapia 

- Enfermeiro Trabalho 

- Enfermeiro Generalista 

- Enfermeiro Serviço de Apoio de Diagnostico Terapêutico (SADT) 

- Engenheiro do Trabalho 

- Farmacêutico 

- Faturista 

- Fonoaudiólogo 

- Maqueiro 

- Motorista 

- Nutricionista 

- Odontólogo 

- Ouvidor 

- Psicólogo 

- Técnico de Aparelho Gessado 

- Técnico de Radiologia 

- Técnico de Enfermagem 

- Técnico de Enfermagem + Instrumentação Cirúrgica 



 

 

 

- Técnico de Enfermagem do Trabalho 

- Técnico de Radioterapia 

- Técnico de Saúde Bucal 

- Técnico de Segurança do Trabalho 

- Técnico de TI 

- Telefonista 

- Terapeuta Ocupacional 
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Vunesp divulga notas das provas objetivas do concurso 
público da GCM da Prefeitura de Caraguatatuba 

 
Foto: Divulgação 
A Fundação Vunesp publicou as notas das provas objetivas do Concurso 
Público 01/2019 da Prefeitura de Caraguatatuba da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de 2ª classe nesta quinta-feira (23/01), no Diário Oficial Eletrônico do 
Município.  Ao todo, 6.514 candidatos se inscreveram para as 70 vagas de 
GCM. 
 
A publicação pode ser acessada pelo 
link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
content/uploads/2020/01/Edital_208.pdf (Edital 208/pág. 3 a 56).  As notas 
também foram divulgadas no site da Prefeitura de Caraguatatuba 
(http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/), na parte destinada ao 
“Cidadão/Concursos e Processos Seletivos.” 

Os candidatos podem recorrer das notas nos dias 24, 27 e 28 de janeiro 
(sexta, segunda e terça-feira), no site da Vunesp, pelo 
link https://www.vunesp.com.br/PMCR1901 (no ícone dos 
“Recursos”), conforme o item 15.1 do edital do certame, que estipula três dias 
úteis para interposição de recursos. 

O concurso atraiu 6.514 inscritos. Desse total, 1.104 mulheres (157 
candidatas/vaga) e 5.410 homens (85 candidatos/vaga) se inscreveram para a 
função.  O cargo possui jornada de 40h/semanais e salário-base de R$ 
2.087,27 (em 2020), mais 50% de adicional de atividade operacional sobre 
esse valor (R$ 1.043,63). As provas do concurso foram aplicadas no dia 
22 de dezembro, em 19 unidades de ensino de Caraguatatuba. 

Para participar do concurso, os interessados deviam ter 18 anos completos na 
data do encerramento das inscrições; Ensino Médio completo, CNH Categorias 
“A” e “B” ou superior (“C”, “D” e “E”); e altura mínima de 1,65 metro para 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/01/Edital_208.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/01/Edital_208.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
https://www.vunesp.com.br/PMCR1901


 

 

 

homens e 1,55 metro para mulheres. Os inscritos precisam acompanhar o 
andamento do certame (atualizações) no site https://www.vunesp.com.br/. 

Os candidatos tiveram 3h30 para responder 60 questões de Língua 
Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico (Conhecimentos Gerais) e sobre a 
Constituição Federal, Estatuto do Idoso – Lei Nº 10.741/2003, Lei Nº 
11.340/2006 – Lei Maria da Penha e Estatuto Geral das Guardas Municipais.  

As 140 mulheres e os 1.260 homens (observado o número de vagas 
reservadas para pessoas com deficiência) mais bem pontuados na prova 
objetiva passarão ainda pelas seguintes etapas: teste de aptidão física, 
avaliação psicológica, entrega de documentos e certidões para investigação 
social, entrega do resultado do exame toxicológico de larga escala; e a 
realização de exames médicos. Todas as etapas integram a 1ª fase do 
concurso público de GCM 2ª classe e possuem caráter eliminatório.   

A 2ª fase da seleção inclui o Curso de Formação que também tem caráter 
classificatório e eliminatório.  Os aprovados do Concurso Público 01/2019 
serão convocados conforme necessidade a Administração Pública. O certame 
tem o prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da Prefeitura de Caraguatatuba.  

Mais informações pelo telefone (11) 3874-6300 (Disque Vunesp) ou no 
site https://www.vunesp.com.br/. O atendimento ao público nos dias úteis, das 
8h às 18h. O edital do Concurso 01/2019 encontra-se no 
link https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-
oficial/ (Edital 151). A Secretaria de Administração publicou o documento no 
dia 25 de outubro.    

A GCM 

Serão requisitos básicos para o ingresso no cargo público de Guarda Civil 
Municipal da Prefeitura de Caraguatatuba ter nacionalidade brasileira; gozar 
dos direitos políticos; quitação com as obrigações militares e eleitorais; nível 
médio completo de escolaridade; idade mínima de 18 anos; aptidão física, 
psicológica e mental; idoneidade moral comprovada por investigação social e 
certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual e federal; possuir, no 
mínimo, 1,65 metro de altura, quando o candidato for do sexo masculino, e 
1,55 metro de altura, quando a candidata for do sexo feminino; possuir CNH 
categorias “A” e “B” ou superior. Serão reservados 10% de vagas de cada 
concurso para o sexo feminino. 

Durante a realização do curso de formação, de caráter eliminatório e 
classificatório, os candidatos receberão a denominação de “Aluno Guarda” e 
exclusivamente uma ajuda de custo, no valor mensal de R$ 1,2 mil, não se 
configurando nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração 
Municipal. As aulas do curso ocorrerão de segunda a sexta-feira e caso 
necessário, aos sábados domingos e feriados. Além do aproveitamento 
satisfatório, o aluno guarda terá que ter 75% de frequência durante o 
treinamento. O Curso de Formação terá carga horária mínima de 576 
horas/aula em conformidade com a matriz curricular nacional para guardas 

https://www.vunesp.com.br/
https://www.vunesp.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 

 

municipais da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
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Polícia Militar de Caraguatatuba desarticula esquema que 

usava mulheres no tráfico de drogas 
 

A Polícia Militar de Caraguatatuba desarticulou suposto esquema de venda de 
drogas, utilizando mulheres no tráfico, na tarde de quarta-feira (22), durante 

patrulhamento no 
bairro Massaguaçu. 
Duas mulheres 
foram flagradas nas 
proximidades de 
uma escola, 
vendendo drogas. 
Foram apreendidas 
21 buchas de 
maconha, 36 pedras 
de crack, 43 pinos de 
cocaína e R$ 168,00. 
Segundo as 
mulheres, elas 
estavam há uma 
semana vendendo 
drogas para uma 



 

 

 

pessoa que se comprometeu pagar R$ 200,00 por dia. Diante dos fatos ambas 

foram presas e conduzidas para a Delegacia de Polícia, para registro do 
Boletim de Ocorrência, permanecendo à disposição da Justiça. A droga 
apreendida foi entregue na Delegacia. 
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Planta & Raiz e Os Travessos são atrações do Caraguatatuba 
Summer Festival neste final de semana 

 

A programação do Caraguatatuba Summer Festival 2020 continua a todo vapor 
com apresentações de artistas locais e cantores de renome nacional. 

Nesta quinta-feira (23/01), quem sobe ao palco é a artista Li Maria, a partir das 
21h, no Massaguaçu. Já no Porto Novo, a apresentação é da banda Os Tio. 

Na sexta-feira (24/01), a partir das 21h, a banda Revolusom realiza a abertura 
do show principal com o grupo Planta e Raiz, na Praça da Cultura, no Centro. 

A banda de reggae foi fundada em 1998, ano em que começou a se apresentar 
em bares da capital e no litoral paulista, tocando covers de Bob Marley, 
Gilberto Gil e Edson Gomes. 

Para agitar o Caraguatatuba Summer Festival, a banda irá apresentar os seus 
maiores sucessos, como por exemplo, “O Ragga”, “Aquele Lugar”, “De Você Só 

Quero Amor”, 
entre outras 
canções. 

No bairro 
Massaguaçu, 

ainda na sexta-
feira, a 

apresentação 
fica por conta do 
grupo Samba 5 
e no Porto Novo 
a atração é a 
dupla local 
Clayton e 
Gustavo. 



 

 

 

Sábado e domingo 

A programação do Caraguatatuba Summer Festival continua no sábado (25) 
com o artista local Tikinho & Banda, que se apresenta no Massaguaçu. No 
Porto Novo, a atração é a Banda Folia, fazendo um esquenta para o Carnaval. 

E por fim, no Centro, o pagode invade a Praça da Cultura com o grupo Os 
Travessos. A abertura fica por conta do grupo local Nosso Jeito. 

A banda de pagode Os Travessos foi formada em 1996 pelos artistas 
Rodriguinho, Fabinho Mello, Rodrigão, Chorão e Edimilson. O grupo já foi 
premiado com um disco de ouro e outro de platina. 

Na apresentação deste sábado, Os Travessos devem animar os presentes com 
os sucessos como, “Tô Te Filmando”, “Quando a Gente Ama”, “Meu 
Querubim”, “Você em Mim”, entre outras músicas. 

Já no domingo (26/01), finalizando as atrações deste final de semana, o DJ 
Douglas Pinheiro se apresenta às 21h na Praça da Cultura, no Centro. 

O Caraguatatuba Summer Festival segue até 15 de fevereiro nas Praças da 
Cultura, Porto Novo e Massaguaçu com shows todos gratuitos. Entre as 
atrações principais que ainda vão passar pelos palcos da cidade estão 
Falamansa, Detonautas e Banda Melim. 

Pôr do Som 

Curtir o pôr do sol com música de qualidade. Esse é o projeto Pôr do Som que 
é realizado no espaço Mirantes da Orla (Camaroeiro), sempre a partir das 18h. 

Nesta sexta-feira (24/01) quem se apresenta é a cantora Fernanda Leturia. Já 
sábado (25/01) é a vez de Thais Kiwi. No domingo (26/01), o Pôr do Som 
recebe o cantor Edson Alexandre. 

Arte & Som 

Uma novidade deste ano é o projeto Arte & Som com apresentações na Praça 
do Artesanato (Diógenes Ribeiro de Lima), no Centro da cidade. O local recebe 
inúmeros visitantes por conta da feirinha com a venda de produtos de artesãos 
da cidade. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, decidiu 
levar música ao local sempre aos sábados, a partir das 19h. E neste sábado 
(25/01) quem se apresenta é a artista Luana Mascari. 
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CCZ de Caraguatatuba promove primeira feira de adoção de 
2020 

 

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba e as 
ONG’s “Cia das Patas” e “Anjos de Patas” realizam neste sábado (25/01), 
das 9h às 14h, a primeira feira de adoção de 2020. Aproximadamente 40 pet’s 
estarão no local à espera de uma adoção totalmente responsável. 
Na feira, os interessados em realizar a adoção devem apresentar RG, CPF e 
um comprovante de endereço. O adotante passará por um questionário 
avaliativo. Esse procedimento faz parte das normas da posse responsável de 
animais. 

Guias e coleiras são importantes para adoção de cães de porte médio e 
grande. Para os felinos, o ideal é que a pessoa leve uma caixa própria para 
melhorar o transporte e a locomoção do pet. Esses três itens (guias, coleiras e 
caixas) facilitam e dão mais segurança à adoção. 

Todos os animais, filhotes e adultos, sairão da feira microchipados. Além disso, 
alguns dos pet´s já estão castrados e os demais serão encaminhados para a 
castração, gratuita, ofertada pelo CCZ. 

Serviço: O Centro de Controle Zoonoses (CCZ) está localizado na Rua 
Ministro Dílson Funaro, 115 – Jardim Britânia – Telefones: (12) 3887-6085 / 
3887-6888. 

 
 
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 23/01/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Litoral Vale 
 

 
IPTU 2020: cota única com 10% de desconto vence dia 31 em 

Caraguatatuba 
 
 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria Municipal da 
Fazenda, iniciou a distribuição dos 83.632 carnês do IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) de 2020 pelos Correios. A cota única, com desconto de 
10%, vence no próximo dia 31 de janeiro.  Caraguatatuba espera arrecadar 
R$ 94.937.232,10 com o montante de carnês lançado. 
A 2ª via do carnê do IPTU pode ser solicitada a partir desta quinta-feira 
(2/1), na Área de Tributos Imobiliários (Cadastro/Guichê 4), no Paço 
Municipal, no Centro.  
O proprietário também pode acessar 2ª via pelo 
site www.caraguatatuba.sp.gov.br, na parte destinada ao  
“Cidadão/Tributos”. É necessário ter em mãos o número da Inscrição Cadastral 
do imóvel para acessar a 2ª via e imprimir. Caso o contribuinte não tenha o 
número, basta solicitar pelo e-
mail cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br ou pelos telefones (12) 3897-
8170/8221 (Cadastro). 
Fevereiro – Também há opção de pagar à vista, com 5% de desconto, até o 
dia 20 de fevereiro. Há ainda a opção de dividir o carnê em 11 vezes, sendo a 
primeira parcela para o dia 20 de fevereiro. Nos dias em que o vencimento 
coincidir com finais de semana e feriados, o tributo poderá ser pago no próximo 
dia útil. 
Em Caraguatatuba, o reajuste no IPTU 2020 considerou o mesmo valor da 
correção do Valor de Referência do Município (VRM), que foi de 2,55% 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
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(variação de novembro de 2018 a outubro de 2019). O VRM foi calculado com 
base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e passou de R$ 3,48 para R$ 3,57 
este ano. 

A Área de Tributos Imobiliários (Cadastro) da Secretaria Municipal da Fazenda 
lançou 83.632 carnês de IPTU. Desse total, 58.433 representam imóveis com 
edificações e 25.199 terrenos; além de outros 4.503 lançamentos como isentos 
ou imunes (Art. 150 da CF/Das Limitações do Poder de Tributar). Outros 
38.639 carnês serão envidados para endereços fora de Caraguatatuba. 

Acessa SP (internet gratuita) 
A 2ª via do carnê do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2020 
também poderá ser requerida no Posto do Acessa SP, na Praça Diógenes 
Ribeiro de Lima, no Centro. O cidadão precisará informar o número da 
Inscrição Cadastral do imóvel. Para utilizar os serviços do Acessa São Paulo é 
necessário ir ao local munido de um documento de identificação com foto e 
fazer um cadastro digital para usar o serviço de internet gratuita do posto. 

O Acessa SP fica na Praça Diógenes Ribeiro de Lima (localizada na Av. da 
Praia), 140 – Centro. O horário de atendimento vai das 11h às 17h, telefone 
(12) 3883-3042. 

Poupatempo – O outro Posto do Acessa SP está localizado no Poupatempo, 
na Av. Rio Branco, 955 – Indaiá (Em frente à Escola Estadual Colônia dos 
Pescadores). O local funciona das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira e 
sábado, das 9h às 13h. 
Serviço 
IPTU 2020 – 2ª via  
Cota única: 10% de desconto no pagamento à vista até dia 31 de janeiro 
Site: www.caraguatatuba.sp.gov.br/ na parte destinada ao “Cidadão/Tributos” 
Área de Tributos Imobiliários: Cadastro/Guichê 4 no Paço Municipal 
Email: cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br 
Endereço Paço Municipal: Rua Luiz Passos Junior, 50 – Centro 
Horário de expediente: 9h às 16h30 
Telefones: (12) 3897-8170/8221 
Acessa SP (Internet Gratuita) 
Praça Diógenes Ribeiro de Lima, 140 – Centro, Horário: 11h às 17h 

Telefone: (12) 3883-3042 

Poupatempo – Av. Rio Branco, 955 – Indaiá 
Horário: 9h às 17h, de segunda a sexta-feira/ das 9h às 13h, aos sábados, 

Telefone: 0800 772 36 33 
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