
 

 

 

 



 

 

 

 
Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 
hoje na mídia 
 
NOTÍCIAS DOS DIAS 
Sexta-Feira, Sábado, Domingo e Segunda-Feira 24, 25, 26 e 27 de Janeiro 
de 2020. 
 
Tamoios News 
Caraguatatuba 
Polícia Ambiental resgata uma Arara-Canindé em Caraguatatuba 
 
Caraguatatuba 
Empresa divulga notas das provas do concurso público da Guarda Municipal de 
Caraguatatuba 
 
Caraguatatuba 
Feira de artesanato mais tradicional de Caraguá tem novo endereço a partir 
desta sexta(24) 
 
Caraguatatuba 
Planta e Raiz se apresenta nesta sexta em Caraguatatuba 
 
Caraguatatuba 
Caraguá já registra 19 casos de dengue 
 
Caraguatatuba 
Mega liquidação do Serramar Shopping vai até domingo(26) 
 
Caraguatatuba 
Caraguá terá corrida e show em homenagem a Raul Seixas 
 
Caraguatatuba 
Caraguá teve o melhor desempenho da região na geração de empregos em 
2019 
 
Caraguatatuba 
Caraguá: Arena Verão terá “clássico master” entre São Paulo F.C x Corinthians 
 
Caraguatatuba 
Polícia Ambiental resgata bicho preguiça em Caraguatatuba 
 
Turismo 
Turismo “fora da rota” ganha cada vez mais adeptos no Litoral Norte 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/policia-ambiental-resgata-uma-arara-caninde-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/empresa-divulga-notas-das-provas-do-concurso-publico-da-guarda-municipal-de-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/empresa-divulga-notas-das-provas-do-concurso-publico-da-guarda-municipal-de-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/feira-de-artesanato-mais-tradicional-de-caragua-muda-de-endereco-a-partir-desta-sexta24/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/feira-de-artesanato-mais-tradicional-de-caragua-muda-de-endereco-a-partir-desta-sexta24/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/planta-e-raiz-se-apresenta-nesta-sexta-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/caragua-ja-registra-19-casos-de-dengue/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/mega-liquidacao-do-serramar-shopping-vai-ate-domingo26/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/caragua-tera-corrida-e-show-em-homenagem-a-raul-seixas/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/caragua-teve-o-melhor-desempenho-da-regiao-na-geracao-de-empregos-em-2019/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/caragua-teve-o-melhor-desempenho-da-regiao-na-geracao-de-empregos-em-2019/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/caragua-arena-verao-tera-classico-master-entre-sao-paulo-f-c-x-corinthians/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/policia-ambiental-resgata-bicho-preguica-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/estado-defende-criacao-de-marca-regional-para-divulgar-turismo-na-europa/


 

 

 

 
Caraguatatuba 
Prefeitura de Caraguá oferece capacitação para vagas no Hospital Regional 
 
Radar Litoral 
Polícia 
Homem é preso em flagrante após invadir posto de saúde e furtar 
equipamentos 
 
Polícia 
Em operação no Olaria, PM prende homem com mais de 130 pinos de cocaína 
e 150 pedras de crack 
 
Esporte 
Praça de Eventos do Porto Novo recebe a Corrida “7 km Toca Raul” neste 
sábado 
 
Polícia 
Após denúncia, Força Tática da PM prende homem por tráfico de drogas no 
Morro do Algodão 
 
Polícia 
Polícia Militar prende cinco procurados pela Justiça na região em menos de 48 
horas 
 
Geral 
Prefeitura e Sebrae firmam convênio do Projeto Caraguatatuba 
Empreendedora IV para atender 13,5 mil pessoas 
 
Geral 
Caraguatatuba tem o melhor desempenho da região na geração de empregos 
em 2019 
 
Portal Costa Azul 
Caraguatatuba 
Casal de voluntários leva atividades lúdicas para crianças de Caraguatatuba 
 
Caraguatatuba 
Policiais militares de Caraguatatuba participam de capacitação para atender 
vítimas de violência doméstica 
 
Caraguatatuba 
Caraguatatuba tem o melhor desempenho do LN na geração de empregos em 
2019 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeitura-de-caragua-oferece-capacitacao-para-processo-seletivo-do-hospital-regional/
https://radarlitoral.com.br/noticias/14043/homem-e-preso-em-flagrante-apos-invadir-posto-de-saude-e-furtar-equipamentos
https://radarlitoral.com.br/noticias/14043/homem-e-preso-em-flagrante-apos-invadir-posto-de-saude-e-furtar-equipamentos
https://radarlitoral.com.br/noticias/14044/em-operacao-no-olaria-pm-prende-homem-com-mais-de-130-pinos-de-cocaina-e-150-pedras-de-crack
https://radarlitoral.com.br/noticias/14044/em-operacao-no-olaria-pm-prende-homem-com-mais-de-130-pinos-de-cocaina-e-150-pedras-de-crack
https://radarlitoral.com.br/noticias/14045/praca-de-eventos-do-porto-novo-recebe-a-corrida-?7-km-toca-raul?-neste-sabado
https://radarlitoral.com.br/noticias/14045/praca-de-eventos-do-porto-novo-recebe-a-corrida-?7-km-toca-raul?-neste-sabado
https://radarlitoral.com.br/noticias/14046/apos-denuncia-forca-tatica-da-pm-prende-homem-por-trafico-de-drogas-no-morro-do-algodao
https://radarlitoral.com.br/noticias/14046/apos-denuncia-forca-tatica-da-pm-prende-homem-por-trafico-de-drogas-no-morro-do-algodao
https://radarlitoral.com.br/noticias/14048/policia-militar-prende-cinco-procurados-pela-justica-na-regiao-em-menos-de-48-horas
https://radarlitoral.com.br/noticias/14048/policia-militar-prende-cinco-procurados-pela-justica-na-regiao-em-menos-de-48-horas
https://radarlitoral.com.br/noticias/14029/prefeitura-e-sebrae-firmam-convenio-do-projeto-caraguatatuba-empreendedora-iv-para-atender-135-mil-pessoas
https://radarlitoral.com.br/noticias/14029/prefeitura-e-sebrae-firmam-convenio-do-projeto-caraguatatuba-empreendedora-iv-para-atender-135-mil-pessoas
https://radarlitoral.com.br/noticias/14053/caraguatatuba-tem-o-melhor-desempenho-da-regiao-na-geracao-de-empregos-em-2019
https://radarlitoral.com.br/noticias/14053/caraguatatuba-tem-o-melhor-desempenho-da-regiao-na-geracao-de-empregos-em-2019
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/24/Casal-de-volunt%C3%A1rios-leva-atividades-l%C3%BAdicas-para-crian%C3%A7as-de-Caraguatatuba
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/24/Policiais-militares-de-Caraguatatuba-participam-de-capacita%C3%A7%C3%A3o-para-atender-v%C3%ADtimas-de-viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/24/Policiais-militares-de-Caraguatatuba-participam-de-capacita%C3%A7%C3%A3o-para-atender-v%C3%ADtimas-de-viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/24/Caraguatatuba-tem-o-melhor-desempenho-do-LN-na-gera%C3%A7%C3%A3o-de-empregos-em-2019
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/24/Caraguatatuba-tem-o-melhor-desempenho-do-LN-na-gera%C3%A7%C3%A3o-de-empregos-em-2019


 

 

 

Portal R3 
Polícia 
Foragido da justiça é preso com drogas e arma em Caraguá 
 

Caraguatatuba 
Caraguatatuba deve receber mais de 150 mil turistas no Aniversário de São 
Paulo 
 
Portal Caiçara 
Polícia 
Foragido da Justiça é preso com drogas e arma em Caraguá 
 
Entretenimento 
Planta & Raiz e Os Travessos são atrações do Caraguatatuba Summer Festival 
neste final de semana 
 

Cotidiano 
Caraguá tem o melhor desempenho do Litoral Norte na geração de empregos 
em 2019; Ubatuba lidera dezembro 
 
Nova Imprensa 
Emprego 
Caraguatatuba tem 2º melhor desempenho na geração de empregos em 2019 
na RMVale 
 

Emprego 
Vunesp divulga notas das provas objetivas do concurso da GCM de 
Caraguatatuba 

 

Emprego 
PAT de Caraguatatuba orientará população para elaboração de currículo e 
comportamento 
 
Cotidiano  
CCZ de Caraguatatuba promove primeira feira de adoção de 2020 
 
Variedades 
Feira de Artesanato muda para Praça Ton Ferreira durante obras na Diógenes 
Ribeiro de Lima 

 
Variedades 
Planta & Raiz e Os Travessos são atrações do Caraguatatuba Summer Festival 
 

https://www.portalr3.com.br/2020/01/foragido-da-justica-e-preso-com-drogas-e-arma-em-caragua/
https://www.portalr3.com.br/2020/01/caraguatatuba-deve-receber-mais-de-150-mil-turistas-no-aniversario-de-sao-paulo/
https://www.portalr3.com.br/2020/01/caraguatatuba-deve-receber-mais-de-150-mil-turistas-no-aniversario-de-sao-paulo/
http://www.portalcaicara.com.br/foragido-da-justica-e-preso-com-drogas-e-arma-em-caragua/
http://www.portalcaicara.com.br/planta-raiz-e-os-travessos-sao-atracoes-do-caraguatatuba-summer-festival-neste-final-de-semana/
http://www.portalcaicara.com.br/planta-raiz-e-os-travessos-sao-atracoes-do-caraguatatuba-summer-festival-neste-final-de-semana/
http://www.portalcaicara.com.br/caragua-tem-o-melhor-desempenho-do-litoral-norte-na-geracao-de-empregos-em-2019-ubatuba-lidera-dezembro/
http://www.portalcaicara.com.br/caragua-tem-o-melhor-desempenho-do-litoral-norte-na-geracao-de-empregos-em-2019-ubatuba-lidera-dezembro/
https://novaimprensa.com/2020/01/caraguatatuba-tem-2o-melhor-desempenho-na-geracao-de-empregos-em-2019-na-rmvale.html
https://novaimprensa.com/2020/01/caraguatatuba-tem-2o-melhor-desempenho-na-geracao-de-empregos-em-2019-na-rmvale.html
https://novaimprensa.com/2020/01/vunesp-divulga-notas-das-provas-objetivas-do-concurso-da-gcm-de-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2020/01/vunesp-divulga-notas-das-provas-objetivas-do-concurso-da-gcm-de-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2020/01/pat-de-caraguatatuba-orientara-populacao-para-elaboracao-de-curriculo-e-comportamento.html
https://novaimprensa.com/2020/01/pat-de-caraguatatuba-orientara-populacao-para-elaboracao-de-curriculo-e-comportamento.html
https://novaimprensa.com/2020/01/ccz-de-caraguatatuba-promove-primeira-feira-de-adocao-de-2020.html
https://novaimprensa.com/2020/01/feira-de-artesanato-muda-para-praca-ton-ferreira-durante-obras-na-diogenes-ribeiro-de-lima.html
https://novaimprensa.com/2020/01/feira-de-artesanato-muda-para-praca-ton-ferreira-durante-obras-na-diogenes-ribeiro-de-lima.html
https://novaimprensa.com/2020/01/planta-raiz-e-os-travessos-sao-atracoes-do-caraguatatuba-summer-festival.html


 

 

 

G1 Vanguarda 
Caraguatatuba 
Avó e neto são atropelados por caminhão desgovernado em Caraguatatuba, 
SP 
 
Vale do Paraíba e Região 
Litoral Norte de São Paulo tem 10 praias impróprias para banho; veja lista 
 
Caraguatatuba 
Prefeitura de Caraguá faz vistorias casa a casa para eliminar focos do 
mosquito da dengue 
 
Caraguatatuba 
Voo de asa delta revela sexo de bebê aos pais em Caraguatatuba 
 
Caraguatatuba 
Bicho-preguiça é resgatado do telhado de uma casa em Caraguá 
 
Contra e Verso 
Textos Diversos 
Tabatinga tem obra Pé na Areia irregular 
 
O Vale  
Nossa Região 
Carnaval de Caraguá tem Murilo Huff, Exaltasamba e Preta Gil 
 
Nossa Região 
Criança e idosa são atropelados por caminhão em Caraguatatuba 
 
+ Design 
Dersa estuda projeto de veículo ligando Caraguatatuba a Ilhabela 
 
Sistema Costa Norte 
Geral 
Inscrições para vagas do Hospital Regional do Litoral Norte iniciam em 
fevereiro 
 
Governo do Estado de SP 
SP Notícias 
Hospital Regional do Litoral Norte inicia seleção de 500 profissionais 
 
 
 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/25/crianca-fica-ferida-ao-ser-atropelada-por-caminhao-em-caraguatatuba-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/25/crianca-fica-ferida-ao-ser-atropelada-por-caminhao-em-caraguatatuba-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/25/litoral-norte-de-sao-paulo-tem-10-praias-improprias-para-banho-veja-lista.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/25/prefeitura-de-caragua-faz-vistorias-casa-a-casa-para-eliminar-focos-do-mosquito-da-dengue.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/25/prefeitura-de-caragua-faz-vistorias-casa-a-casa-para-eliminar-focos-do-mosquito-da-dengue.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/26/voo-de-asa-delta-revela-sexo-de-bebe-aos-pais-em-caraguatatuba-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/01/26/bicho-preguica-e-resgatado-do-telhado-de-uma-casa-em-caragua.ghtml
https://contraeverso.com.br/tabatinga-tem-obra-pe-na-areia-irregular/
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/01/96117-carnaval-de-caragua-tem-murilo-huff--exaltasamba-e-preta-gil.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/01/96210-crianca-e-idosa-sao-atropelados-por-caminhao-em-caraguatatuba.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/projetos_especiais/_design/2020/01/96168-dersa-estuda-projeto-de-veiculo-ligando-caraguatatuba-a-ilhabela.html
https://d.costanorte.com.br/geral/42909/inscricoes-para-vagas-do-hospital-regional-do-litoral-norte-iniciam-em-fevereiro
https://d.costanorte.com.br/geral/42909/inscricoes-para-vagas-do-hospital-regional-do-litoral-norte-iniciam-em-fevereiro
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/hospital-regional-do-litoral-norte-inicia-selecao-de-500-profissionais/


 

 

 

Folha Dirigida 
Notícias 
Hospital de Caraguatatuba-SP abre concurso com mais de 500 vagas 
 
Super Rádio Piratininga 
Emprego 
Hospital Regional de Caraguatatuba abre 500 vagas de emprego 
 
Poços Já 
Corridas 
Moe & Banda se apresentam nos 7Km Toca Raul em Caraguatatuba 
 
Meon 
Região 
Projeto Guri abre 492 vagas para cursos gratuitos na RMVale 
 
Região 
Caminhão perde freio em morro e atropela criança em Caraguá 
 
Região 
Passagem de ônibus intermunicipal fica mais cara a partir deste domingo 
 
Uol 
Cotidiano 
Casal descobre sexo de bebê em voo de asa delta na praia; veja o vídeo... 
 
Agora Vale 
Música 
Planta & Raiz e Os Travessos são atrações do Caraguatatuba Summer Festival 
neste final de semana 
 
Informativo 
Desconto de 10% na parcela única do IPTU termina na próxima sexta-feira (31) em 
Caraguatatuba 
 
Ubatuba acontece 
Polícia 
Homem furta UBS do Perequê-Mirim em Caraguatatuba e acaba preso 
 
Polícia 
Força Tática apreende drogas e cerca de R$ 1.500 com suspeito de tráfico em 
Caraguatatuba 
 
 

https://folhadirigida.com.br/noticias/concurso/caraguatatuba-sp/hospital-de-caraguatatuba-sp-abre-concurso-com-mais-de-500-vagas
https://www.radiopiratininga.com.br/hospital-regional-de-caraguatatuba-abre-500-vagas-de-emprego/
http://www.pocosja.com.br/esporteebemestar/2020/01/24/moe-banda-se-apresentam-nos-7km-toca-raul-em-caraguatatuba/
http://www.meon.com.br/noticias/regiao/projeto-guri-abre-492-vagas-para-cursos-gratuitos-na-rmvale
http://www.meon.com.br/noticias/regiao/caminhao-perde-freio-em-morro-e-atropela-crianca-em-caragua
http://www.meon.com.br/noticias/regiao/passagem-de-onibus-intermunicipal-fica-mais-cara-a-partir-deste-domingo
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/01/26/casal-descobre-sexo-de-bebe-em-voo-de-asa-delta-na-praia-veja-o-video.htm
https://www.agoravale.com.br/noticias/Musica/planta-raiz-e-os-travessos-sao-atracoes-do-caraguatatuba-summer-festival-neste-final-de-semana
https://www.agoravale.com.br/noticias/Musica/planta-raiz-e-os-travessos-sao-atracoes-do-caraguatatuba-summer-festival-neste-final-de-semana
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/desconto-de-10-na-parcela-unica-do-iptu-termina-na-proxima-sexta-feira-31-em-caraguatatuba
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/desconto-de-10-na-parcela-unica-do-iptu-termina-na-proxima-sexta-feira-31-em-caraguatatuba
http://ubatubaacontece.com.br/homem-furta-ubs-do-pereque-mirim-em-caraguatatuba-e-acaba-preso/
http://ubatubaacontece.com.br/homem-furta-ubs-do-pereque-mirim-em-caraguatatuba-e-acaba-preso/
http://ubatubaacontece.com.br/forca-tatica-apreende-drogas-e-cerca-de-r-1-500-com-suspeito-de-trafico-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/forca-tatica-apreende-drogas-e-cerca-de-r-1-500-com-suspeito-de-trafico-em-caraguatatuba/


 

 

 

Polícia 
Mulher dirigindo em alta velocidade invade posto de combustíveis em 
Caraguatatuba 
 
Polícia 
Caminhão desce ladeira desgovernado e atropela neto e avô no Casa Branca 
em Caraguatatuba 
 
Empregos 
Caraguatatuba promove capacitação com foco nas vagas do Hospital Regional 
 
Polícia 
Homem é preso por tentativa de estupro de vulnerável em Caraguatatuba 
 
Polícia 
Bicho-preguiça é resgatado de telhado no Olaria em Caraguatatuba 
 
Litoral em Pauta 
Entrevista 
Obras de drenagem de Caraguá estão em execução e aguardam financiamento para 
serem concluídas 
 
Entrevista 
Prefeitura de Caraguá entregará ainda este ano novas escolas no Getuba, Golfinho, 
UBS no Rio do Ouro e UPA na Zona Sul 
 

Entrevista 
Fazendas de Mariscos da Cocanha serão abertas para visitação de turistas e 
moradores 
 

TV Vanguarda 
Link Vanguarda 
Agentes vistoriam casas em busca de criadouros do mosquito da dengue em 
Caraguatatuba 
 
Link Vanguarda 
Criança é atropelada por caminhão em Caraguatatuba 
 
Jornal Vanguarda 
Casal faz voo revelação em Caraguatatuba 
 
Jornal Vanguarda 
Feira de artesanato em Caraguatatuba tem novo endereço 

http://ubatubaacontece.com.br/mulher-dirigindo-em-alta-velocidade-invade-posto-de-combustiveis-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/mulher-dirigindo-em-alta-velocidade-invade-posto-de-combustiveis-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/caminhao-desce-ladeira-desgovernado-e-atropela-neto-e-avo-no-casa-branca-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/caminhao-desce-ladeira-desgovernado-e-atropela-neto-e-avo-no-casa-branca-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-promove-capacitacao-com-foco-nas-vagas-do-hospital-regional/
http://ubatubaacontece.com.br/homem-e-preso-por-tentativa-de-estupro-de-vulneravel-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/bicho-preguica-e-resgatado-de-telhado-no-olaria-em-caraguatatuba/
https://www.litoralempauta.com.br/obras-de-drenagem-de-caragua-estao-em-execucao-e-aguardam-financiamento-para-serem-concluidas/
https://www.litoralempauta.com.br/obras-de-drenagem-de-caragua-estao-em-execucao-e-aguardam-financiamento-para-serem-concluidas/
https://www.litoralempauta.com.br/prefeitura-de-caragua-entregara-ainda-este-ano-novas-escolas-no-getuba-golfinho-ubs-no-rio-do-ouro-e-upa-na-zona-sul/
https://www.litoralempauta.com.br/prefeitura-de-caragua-entregara-ainda-este-ano-novas-escolas-no-getuba-golfinho-ubs-no-rio-do-ouro-e-upa-na-zona-sul/
https://www.litoralempauta.com.br/fazendas-de-mariscos-da-cocanha-serao-abertas-para-visitacao-de-turistas-e-moradores/
https://www.litoralempauta.com.br/fazendas-de-mariscos-da-cocanha-serao-abertas-para-visitacao-de-turistas-e-moradores/
https://globoplay.globo.com/v/8265407/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8265407/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8265380/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8266372/
https://globoplay.globo.com/v/8266301/programa/


 

 

 

 
Jornal Vanguarda 
Avó e neto são atropelados por caminhão desgovernado em Caraguá 
 
Bom Dia Vanguarda 
Bicho-preguiça é resgatado do telhado de uma casa em Caraguá 
 
TV Band 
Band Cidade 
Combate a Dengue em Caraguatatuba 

 
Band Cidade 
Caraguatatuba tem saldo positivo na geração de emprego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://globoplay.globo.com/v/8266252/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8268271/programa/
https://www.dropbox.com/s/v55boxq084t9rse/25%2001%202020%20-%20Combate%20a%20Dengue%20em%20Caraguatatuba%20tem%20uso%20de%20drone%20-%20Band%20Cidade%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t2yeysxp9uzn17l/24%2001%202020%20-%20Caraguatatuba%20tem%20saldo%20positivo%20na%20gera%C3%A7%C3%A3o%20de%20empregos%20em%202019%20-%20Band%20Cidade%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t2yeysxp9uzn17l/24%2001%202020%20-%20Caraguatatuba%20tem%20saldo%20positivo%20na%20gera%C3%A7%C3%A3o%20de%20empregos%20em%202019%20-%20Band%20Cidade%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t2yeysxp9uzn17l/24%2001%202020%20-%20Caraguatatuba%20tem%20saldo%20positivo%20na%20gera%C3%A7%C3%A3o%20de%20empregos%20em%202019%20-%20Band%20Cidade%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0
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Polícia Ambiental resgata uma Arara-Canindé em 
Caraguatatuba 

 

 

A Polícia Ambiental resgatou nesta quinta-feira(23) uma arara que apareceu 
em uma residência no bairro do Olaria, em Caraguatatuba. A moradora da 
residência foi quem acionou a Polícia Ambiental para que a ave fosse 
capturada e encaminhada ao seu habitat natural. 

No local, a equipe de policiamento ambiental constatou ser uma Arara-Canindé 
devidamente anilhada, sem ferimentos e apresentava indícios claros de 
domesticação. 

A Arara foi encaminhada para o CETAS no município de Lorena, ficando aos 
cuidados de um biólogo, que realizará a readaptação da ave para após realizar 
a reinserção na natureza. 



 

 

 

 

 

A Arara-Canindé, também conhecida como Arara-Azul-e-Amarela é um pouco 
menor do que outras Araras e possui uma plumagem bastante colorida, mas 
predominantemente azul e amarela, como o nome sugere. Sua face é branca e 
possui riscas pretas ao redor dos olhos. O alto da cabeça é verde e o bico 
preto. Como todas as aves da espécie possuem dedos longos como garras. 

A expectativa de vida é 60 anos ou mais, desde que seja mantida em 
condições adequadas, apesar de não estar ameaçada de extinção, as araras-
canindé tiveram sua população bastante diminuída, por conta de caçadores. 
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Empresa divulga notas das provas do concurso público da 
Guarda Municipal 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 “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 

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


 

 

 

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/
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Feira de artesanato mais tradicional de Caraguá tem novo 
endereço a partir desta sexta(24) 

 

 

A tradicional feira de artesanato que é realizada na praça Diógenes Ribeiro de 
Lima muda de endereço a partir desta sexta-feira(24). 

A feira de artesanato será realizada a partir de hoje na Praça Ton Ferreira, ao 
lado da pista de skate, no Centro. 

Segundo a prefeitura, a mudança de local é temporária e ocorre devido ao 
início das obras de revitalização da Praça Diógenes Ribeiro de Lima, também 
conhecida como Praça dos Artesãos. 

 

 

Ao todo, serão realocados 83 artesãos licenciados para uma estrutura coberta 
e iluminada, preparada especialmente para acolhê-los com seus trabalhos, que 
variam entre bijuterias, modelagem, costura e crochê, joalheira artesanal, artes 
plásticas, trabalhos em madeira e muito mais. 



 

 

 

Para a presidente da FEMAAC, Rosiane Faria, a revitalização da Diógenes 
ajudará a fomentar o turismo regional, já que o local é o segundo mais visitado 
pelos turistas em Caraguá, além de ser fonte de renda para mais de 100 
famílias. 

“Estamos muito felizes e também muito gratos. Tenho certeza que teremos 
mais qualidade para trabalhar, uma vez que após a conclusão das obras não 
precisaremos mais montar e desmontar as barracas. Só temos que agradecer 
ao prefeito Aguilar Júnior e a todos os envolvidos neste projeto”, concluiu. 

Durante a temporada os munícipes e turistas podem visitar a feirinha todos os 
dias, das 12h até às 23h. 

Obras 

A instalação de uma grande tenda e da iluminação deve ser concluída ainda 
nesta quinta e os artesãos já poderão fazer a transferência temporária de suas 
bancas. 

A revitalização da Praça Diógenes Ribeiro de Lima prevê a construção de 90 
quiosques fixos e 10 locais reservados para expositores eventuais, que ficarão 
em um deck separado para visitantes ou envolvidos em projetos sociais. 

O projeto também compreende a reforma e ampliação do banheiro público, do 
espaço do Programa “Acessa SP”, implantação de lixeiras do Programa de 
Coleta Seletiva, além de melhorias na iluminação interna da praça. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, nos próximos dias o espaço será 
totalmente fechado com tapumes para que o empreendimento seja realizado 
com segurança, já que o local recebe a circulação de centenas de pessoas 
diariamente. 

Martim de Sá 

Além da Praça Diógenes Ribeiro de Lima (Centro), também será feita a 
revitalização da Praça Antônio Fachini, na Martim de Sá. O local será 
totalmente reformado. 

Os artesãos dessa área vão ficar nas proximidades porque a interferência será 
menor. Na manhã desta quinta-feira, o secretário de Urbanismo, Wilber 
Cardozo, esteve com eles para definir o processo de mudança até a conclusão 
da obra. 

A Praça Antonio Fachini tem cerca de 3 mil metros quadrados e ganhará 10 
quiosques construídos em um deck cimentício, banheiro público e depósito 
com bicicletário, pergolado, novos canteiros, bancos de concretos e novos 
bicicletários. 



 

 

 

Os recursos para as reformas são provenientes do Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias (DADE), órgão da Secretaria de Turismo do 
Estado que autorizou convênio com o município para a liberação de recursos 
na ordem de R$ 5,5 milhões para revitalização das duas praças. O pacote 
prevê ainda obras de reforma e ampliação do píer do Camaroeiro. Essa obra 
está em fase final de licitação. 

“Esses são espaços muito visitados e que precisam ser valorizados e 
respeitados. As obras beneficiarão os próprios artesãos que há anos esperam 
por esta mudança”, destacou o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

Veículo: Tamoios News  
 

Planta e Raiz se apresenta nesta sexta em Caraguatatuba 

 

 

O grupo Planta e Raiz é a atração desta sexta-feira(24), na Praça da Cultura, 
em Caraguatatuba. O show terá início às 21 horas e é gratuito. 

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. 

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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Caraguá já registra 19 casos de dengue 

 

 

Caraguatatuba está com 19 casos positivos da doença, sendo sete casos 
registrados no bairro do Rio do Ouro. A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Saúde (Sesau), realiza neste sábado (25/01), no Rio do Ouro, 
das 8h às 14h, uma Operação Cata-Treco para ajudar no combate ao criadouro 
do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. 

A força tarefa contará com 70 funcionários, sendo 65 agentes comunitários e 
do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), com o apoio da equipe da 
Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

O bairro é o primeiro da cidade a receber a ação do ano, por conta dos sete 
casos de dengue confirmados pela Vigilância Epidemiológica de 
Caraguatatuba. O objetivo da Operação Cata-Treco é eliminar criadouros do 
mosquito e orientar a população para uso de repelente e inseticida doméstico. 

Os agentes irão realizar vistorias em todos os imóveis do bairro para 
orientações e instruções para a eliminação do criadouro. Além disso, materiais 
inservíveis serão coletados por caminhões da Sesep, no local. Dentre os 
inservíveis estão latas, potes e qualquer objeto que possa armazenar água. 
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Mega liquidação do Serramar Shopping vai até domingo(26) 

 

 

O bota fora de verão que vai até às 22 horas do domingo(26) oferece 
descontos de até 70% 

A Liquida de Verão do Serramar Shopping, em Caraguatatuba, que começou 
na sexta(24) e segue até amanhã, domingo(26) oferece descontos imbatíveis 
que podem chegar a 70%. A maior liquidação do Litoral Norte beneficia 
diretamente turistas e moradores. 

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. 



 

 

 

 
A melhor oportunidade de compras do ano! 

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. 

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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Caraguá terá corrida e show em homenagem a Raul Seixas 

 

 

Em Caraguá, será realizada neste sábado(25), a partir das 17 horas, na Praça 
de Eventos do Porto Novo, na região sul, uma prova pedestre e um show em 
homenagem a Raul Seixas. 

A corrida e caminhada dos “7 km Toca Rual” é promovida pela Atenas Projetos 
e Promoções Esportivas e Time Eventos, com o apoio da Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio das Secretarias de Esportes e Recreação e de 
Turismo. 

São esperados cerca de 400 corredores e caminhantes. As cinco primeiras 
colocações de cada categoria irão receber troféu, além dos cinco primeiros 
colocados no geral, masculino e feminino. 

Show do tributo a Raul Seixas 

A corrida e a caminhada se iniciam antes do show do tributo ao grande ídolo 
Raul Seixas, comandando pelos mineiros de Poços de Caldas, Moe e Banda. 
O show é composto basicamente de músicas de Raul Seixas e as que o cantor 
gostava como dos Beatles e Rolling Stones. 

O show tributo, que faz parte do evento “7 km Toca Raul”, é aberto ao público e 
acontece logo após a premiação da corrida, a partir das 18h30. Após a 
apresentação de Moe e Banda, a festa continua com a Banda Folia, às 21 
horas que se apresenta no Caraguatatuba Summer Festival, promovido pela 
Prefeitura de Caraguatatuba. 
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Caraguá teve o melhor desempenho da região na geração de 
empregos em 2019 

 

 

A cidade de Caraguatatuba foi o município que obteve o melhor desempenho 
na geração de empregos em 2019 entre as quatro cidades do Litoral Norte. 

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (24/01) pelo Ministério da 
Economia, por meio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados). 

No ano passado, Caraguatatuba conseguiu contratar 10.127 pessoas com 
carteira assinada no município. Contabilizando os dados de dispensados, a 
cidade obteve um saldo positivo de 1.038 contratações. 

Somando as outras três cidades do Litoral Norte, os municípios conseguiram 
juntas um saldo positivo de 583 contratações no final do ano, um pouco mais 
da metade de Caraguatatuba sozinha. 

Saindo do âmbito do Litoral Norte, e indo para o do Vale do Paraíba e região, 
Caraguatatuba foi a 2ª maior cidade geradora de emprego, perdendo apenas 
para Pindamonhangaba com um saldo positivo de 1.069 contratações. 

Abrangendo desta vez todo o Estado de São Paulo, Caraguatatuba ficou na 
32ª colocação, ficando atrás de cidades como São Paulo, Barueri, Campinas e 



 

 

 

Ribeirão Preto, que possuem polos industriais como principais meios de 
geração de emprego. 

Um dos motivos para os bons números da cidade foi o reflexo das contratações 
oriundas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), graças ao 
estreitamento de relacionamento com empresas da cidade para realização de 
processos seletivos no órgão. 

Dezembro 

No mês que fechou 2019, Caraguatatuba empregou em dezembro um total de 
1.319 pessoas, ficando atrás apenas de Ubatuba com 1.355. Ilhabela, em 
dezembro, empregou 432 pessoas e São Sebastião, 687. 

O saldo de contratação no mês de dezembro também foi positivo para 
Caraguatatuba, com 671. Ilhabela fechou o último mês de 2019 com 225, São 
Sebastião com 148 e Ubatuba com 734. 
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Caraguá: Arena Verão terá “clássico master” entre São Paulo 
F.C x Corinthians 

 

 

Um programa legal para a manhã deste domingo(26) e assistir o clássico 
master entre São Paulo e Corinthians, na Arena Verão Esportiva, na praia do 
Aruan, em Caraguá. O “clássico” será às 11 horas e a entrada é gratuita. 

A partida deve reunir craques do passado. que foram destaques nas duas 
equipes. Segundo a prefeitura, devem participar da partida Ataliba, Aguinaldo, 
Nilson, Zenon, Dinei, Edu e Dagoberto, pelo Corinthians e Careca, Renato, 
Capitão, Serginho Chulapa, Pavão, Rosemiro e Betinho, pelo São Paulo. 

Na preliminar, às 10 horas, acontece a final Campeonato Municipal de Beach 
Soccer Feminino entre o Lifusac (Liga de Futebol de Salão de 
Caraguatatuba)/Secer (Secretaria de Esportes e Recreação) e Fut Bonitas. 
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Polícia Ambiental resgata bicho preguiça em Caraguatatuba 

 
 

Policiais Ambientais da 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental Terrestre do 
3° Batalhão de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo,resgataram 
neste sábado(25), um bicho preguiça que apareceu no telhado de uma 
residência, no bairro do Olaria, em Caraguatatuba. 

Os policiais durante patrulhamento pelo bairro foram solicitados por uma 
moradora, da rua Sete de Setembro, no bairro Olaria, para resgatar um bicho 
preguiça, que encontrava-se em risco de queda do telhado de uma residência 
unifamiliar. Veja os vídeos: 

No local os policiais ambientais encontraram uma preguiça adulta e utilizando 
técnicas de manejo e captura de animais silvestres, conseguiram resgatar o 
animal sem causar ferimentos e por estar em condição salubre, a equipe 
realizou a soltura em seu habitat natural. 

Bicho preguiça sendo solto na mata pela polícia ambiental: 
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Turismo “fora da rota” ganha cada vez mais adeptos no Litoral 
Norte 

 

 

O Litoral Norte possui muitas atrações e passeios fora da rota turística 
tradicional. São opções bem legais para aqueles que não querem apenas “ficar 
na praia, debaixo do sol e tomando uma e outras”. Conheça duas opções 
interessantes de passeios na região 

O Litoral Norte possui muito mais a oferecer aos seus visitantes do que apenas 
praias maravilhosas, shows, artesanato e gastronomia diversificada. 

Fora da rota tradicional do turismo surgem opções das mais interessantes para 
as pessoas que querem visitar a região. 

São passeios alternativos interessantes explorados por associações locais, às 
vezes, em parceria com agências de turismo. 

As opções são muitas, mas vamos destacar duas delas. Em Ubatuba, a visita 
ao Quilombo da Praia da Fazenda; e, em Caraguá, um passeio que mostra 
como é uma fazenda de Mexilhão. 



 

 

 

Ubatuba 

 

 

A comunidade do Quilombo da Fazenda em parceria com a agência de 
Turismo Plana, da capital, promovem tours com o objetivo de conectar os 
viajantes com a ancestral cultura quilombola. 

Criada em 2017 pelas empreendedoras sociais Liliane Jacintho e Samanta 
Mazzolini, a Plana é uma agência com foco em turismo de experiência. O 
objetivo é fomentar a valorização cultural e a geração de renda nas 
comunidades tradicionais por meio do turismo de experiência. 

A primeira vivência cultural da Plana no Litoral Norte em 2020 acontece neste 
fim de semana. “A viagem tem por objetivo promover um espaço de 
aproximação, troca e conexões entre os viajantes e a comunidade local”, 
destaca Liliane Jacintho, empreendedora social e sócia da Plana. 

Quilombo 



 

 

 

 
 

A Comunidade Remanescente do Quilombo da Fazenda, reconhecida pela 
Fundação Palmares desde 2005 e atualmente em processo pela titulação do 
território, é formada por cerca de 50 famílias descendentes de africanos 
escravizados, que hoje carregam consigo toda herança cultural e histórica, 
preservando saberes tradicionais que serão compartilhados com os viajantes 
durante o final de semana. 

A Vivência Histórias do Quilombo é a 14ª realizada pela agência de turismo de 
experiência Plana. “Será uma viagem especial, bem direcionada às histórias do 
quilombo. O intuito é promover interação entre o viajante e a comunidade a 
partir do diálogo e estimular a valorização da oralidade na preservação 
cultural”, ressalta Samanta Mazzolini, empreendedora social e sócia da Plana. 

Programação 

A programação é composta por rodas de conversa com duas lideranças da 
comunidade quilombola: o Seu Zé Pedro e a Dona Laura, em um momento 
singular para aprender sobre uma história que não é contada na escola e que 
abarca a vida em comunidade antes e depois da criação do Parque Estadual. 
Durante o encontro, os participantes podem ouvir muitos causos e contos, 
reforçando a importância da valorização da oralidade para a preservação 
cultural. 

Acontece também uma oficina de artesanato, ocasião para entender o contexto 
e a importância da arte dentro da comunidade. Nessa atividade, os viajantes 
podem colocar a mão na massa e produzir uma peça artesanal sob a 
orientação de um monitor local. 



 

 

 

Como a vivência acontece no meio da Mata Atlântica, na Serra do Mar, uma 
bela trilha faz parte da programação, com direito a banho de cachoeira ao final! 
A Trilha do Jatobá é uma excelente oportunidade para apreciar a natureza e 
aprender sobre a íntima relação de interdependência dos quilombolas e a 
floresta. 

E claro, na vivência não pode faltar música e dança! Os participantes entram 
na roda junto com o “Grupo Ô de Casa” ao som dos tambores do Jongo, uma 
manifestação cultural tradicional e muito representativa herdada dos ancestrais 
africanos. 

 

 

RODA DE JONGO, uma dança de roda de origem africana do tipo batuque ou 
samba, com acompanhamento de tambores, cantigas e umbigada, no 
Quilombo da Fazenda, 

Além das trocas de experiências e sentimentos que permeiam toda a vivência, 
há também os sabores, já que a alimentação é uma manifestação da cultura, 
de respeito e de cuidado com o outro. Os viajantes podem provar deliciosos 
pratos tradicionais da cultura quilombola e caiçara, tudo incluído no valor da 
vivência. 

Turismo de Experiência 

Em dois anos de atuação, a Plana já promoveu uma série de vivências, rodas 
de conversa e debates sobre a importância da preservação e da valorização 
das comunidades tradicionais. De acordo com a Organização Mundial do 
Turismo (OMT), o turista do século 21 deseja “viajar para destinos onde mais 



 

 

 

do que visitar e contemplar seja possível também sentir, viver, emocionar-se e 
ser personagem de sua própria viagem”. 

O objetivo das vivências é contribuir para a valorização e preservação da 
cultura local, além de promover o desenvolvimento de uma atividade 
econômica sustentável para a comunidade, proporcionando também aos 
viajantes a rica experiência de se conectar com novas pessoas, lugares e 
culturas. A Plana cobra uma taxa de R$ 450,00 para o passeio que dura em 
média três dias e incluí hospedagem, refeições completas e monitores para 
acompanhar as atividades programadas. 

Caraguatatuba 

 

 

Em Caraguatatuba, a Associação de Pescadores e Maricultores da Praia da 
Cocanha (Amapec), receberam esta semana, das mãos do prefeito Aguilar 
Júnior, 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, a cidade ganha mais uma atração de turismo, 
que visa garantir preservação ambiental e a valorização da cultura caiçara 
local. 

Passeio 



 

 

 

 
A Fazenda de Mexilhão da Praia da Cocanha 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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Prefeitura de Caraguá oferece capacitação para vagas no 
Hospital Regional 

 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba, promoverá aos interessados no 
processo seletivo do Hospital Regional um treinamento especial para preparar 
a população nesta oportunidade única. 

A capacitação será na terça-feira (28/01), às 14h, no salão do Centro Integrado 
de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi) e abordará técnicas 
de como se comportar em uma entrevista de emprego e elaboração de 
currículo. 

O final da palestra será aberto para questionamentos específicos do processo 
seletivo do Hospital Regional do Litoral Norte. 

O coordenador do PAT, Allan Mattos, explica que a iniciativa é auxiliar a 
população para que tenha o melhor desempenho no processo de seleção. “O 
primeiro passo é ler atentamente o edital e a partir disto, buscar a 
documentação para o dia da inscrição”, destaca. 

Quem quiser garantir a vaga na palestra pode ligar direto para o PAT no 
telefone (12) 3882-5211. 

O Ciapi fica na Avenida Jorge Burihan, 30 – Jardim Jaqueira (próximo à 
rodoviária). 



 

 

 

Processo 

O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional do Litoral Norte, em 
Caraguatatuba, abre o Processo Seletivo Emergencial para contratação 
imediata e cadastro reserva de profissionais em 38 diferentes cargos, cujos 
salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil. No total, serão mais de 500 vagas 
a serem preenchidas entre março e dezembro de 2020. 

As inscrições ficarão abertas nos dias 03, 04, 05 e 06 de fevereiro, das 9h às 
16h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), que fica 
na Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro, Caraguatatuba – SP. Não 
será cobrada qualquer taxa de inscrição. Os interessados devem comparecer 
ao local de inscrição munidos da ficha de inscrição preenchida, bem como dos 
documentos exigidos (originais e cópias). 

Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos 
no site do Instituto: www.isgsaude.org – link ‘Trabalhe Conosco’. O candidato 
deve selecionar a unidade HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE para 
acessar a Ficha de Inscrição do Processo Seletivo. 

Segue o link da ficha de 
inscrição http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf e do 
cronograma http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf. 

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 
área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista coletiva. 
Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isgsaude.org/
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf
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Homem é preso em flagrante após invadir posto de saúde e 
furtar equipamentos 

 
Um homem foi preso em flagrante, na noite de quinta-feira (23/1), após invadir 
a UBS do Perequê-Mirim, na zona sul de Caraguatatuba, e furtar 
equipamentos. Na chegada da viatura, o indivíduo pulou o muro do posto de 
saúde e entrou em luta corporal com uma policial feminino. Pouco depois, ele 
foi capturado e algemado por policiais.  
Pouco depois foi localizado um veículo onde já estavam vários objetos do furto 
e um adolescente. O homem foi indiciado por furto qualificado, corrupção de 
menor e resistência. 

Ele permaneceu preso na delegacia. O veículo utilizado no crime também foi 
apreendido. 
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Em operação no Olaria, PM prende homem com mais de 130 
pinos de cocaína e 150 pedras de crack 

 
Em operação no bairro Olaria, em Caraguatatuba, na noite de quinta-feira 
(23/1), a Polícia Militar prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas. Ele 
estava com 137 pinos de cocaína, 150 pedras de crack e 56 buchas de 
maconha. 

Ao visualizar a viatura, o indivíduo ainda tentou fugir, mas foi rapidamente 
capturado. Na operação foi apreendido um revólver calibre 22 sem munição. 
Aos policiais, o homem disse que estava "trabalhando" no tráfico há três dias, 
ganhando entre R$ 400 e R$ 500 por dia.  

Agora, ele vai responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, podendo 
pegar 15 anos de cadeia. O indivíduo permaneceu preso na delegacia da 
cidade. 
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Praça de Eventos do Porto Novo recebe a Corrida “7 km Toca 
Raul” neste sábado 

 

A Praça de Eventos do Porto Novo, Região Sul de Caraguatatuba, recebe 
neste sábado (25/01), a partir das 17h, a corrida e caminha dos “7 km Toca 
Raul”. 

O evento, realizado pela Atenas Projetos e Promoções Esportivas e Time 
Eventos, conta com o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das 
Secretarias de Esportes e Recreação e de Turismo. 

Além dos corredores do município, atletas de mais de 50 cidades dos estados 
de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e do Distrito federal estão inscritos 
na prova, que terá cerca de 400 participantes. 

Quem estiver interessado em participar da corrida ou da caminhada tem até 
esta sexta-feira (24/01) para realizar a inscrição, que pode ser feita pelo 
telefone (13) 99659-7379 ou (13) 99607-7342. Vale lembrar, que as vagas são 
limitadas. 

Os inscritos receberão o kit com camiseta e sacochila estilizadas. Serão 
entregues medalhas para todos que completarem o percurso. As cinco 
primeiras colocações de cada categoria irão receber troféu, além dos cinco 
primeiros colocados no geral, masculino e feminino. 

Show do tributo a Raul Seixas 

A corrida e a caminhada se iniciam antes do show do tributo ao grande ídolo 
Raul Seixas, comandando pelos mineiros de Poços de Caldas, Moe e Banda. 



 

 

 

O show é composto basicamente de músicas de Raul Seixas e as que o cantor 
gostava como dos Beatles e Rolling Stones. 

O show tributo, que faz parte do evento “7 km Toca Raul”, é aberto ao público e 
acontece logo após a premiação da corrida, a partir das 18h30. Após a 
apresentação de Moe e Banda, a festa continua com a Banda Folia, às 21 
horas que se apresenta no Caraguatatuba Summer Festival, promovido pela 
Prefeitura de Caraguatatuba. 

Para duvidas e mais informações sobre o valor das inscrições podem ser 
obtidas com Washington Luiz, pelo Whatsapp: (13) 99659-7379 ou (13) 99607-
7342. 
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Após denúncia, Força Tática da PM prende homem por tráfico 
de drogas no Morro do Algodão 

 

Equipe da Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por 
tráfico de drogas, no Bairro Morro do Algodão, em Caraguatatuba. Em sua 
casa no Poiares, foram apreendidos cerca de 500 gramas de cocaína e crack. 

Com a denúncia de que um homem fazia tráfico de drogas em um Fiat Uno, os 
policiais militares foram ao Jardim Britânia, onde avistaram o veículo. 

Na abordagem e busca pessoal foi localizada com o indivíduo a quantia de R$ 
1.169,00 em dinheiro, a qual confessou ser originária da venda de drogas. 

O homem confessou ser locatário de uma residência no Bairro Poiares, onde, 
com apoio de outras equipes, foram localizados 366 pinos e 63 porções de 
cocaína (450 gramas), além de 195 porções de crack (75 gramas) e mais R$ 
399,50 em dinheiro. 

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu 
à disposição da Justiça. 

 
 
 

 
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 25/01/2020 
Editoria: Polícia 

Veículo: Radar Litoral 

 

Polícia Militar prende cinco procurados pela Justiça na região 
em menos de 48 horas 

 

Entre a noite de sexta-feira (24) e a madrugada de domingo (26), quatro 
procurados pela Justiça foram presos pela Polícia Militar no Litoral Norte. Três 
prisões ocorreram em Caraguatatuba e duas em São Sebastião. 

Em Caraguatatuba, três procurados pela Justiça foram presos neste final de 
semana. Durante patrulhamento ostensivo no Bairro Indaiá, um homem foi 
abordado e nada de ilícito foi encontrado. Mas, na consulta ao Copom, era 
procurado pela Justiça. 

Já no Bairro Travessão, a equipe do patrulhamento preventivo ostensivo 
recebeu a informação que um procurado pela Justiça estava pela região. No 
endereço fornecido, os policiais receberam a informação de que o homem não 
morava mais naquele local e foi fornecido outro endereço, da residência da sua 
avó. Lá o homem foi encontrado e levado ao 1º DP, onde também permaneceu 
à disposição da Justiça. 

No Bairro Casa Branca, durante patrulhamento, os policiais avistaram um 
indivíduo que demonstrou certo nervosismo ao visualizar a viatura.  Nada de 
ilícito foi encontrado na abordagem, mas ao pesquisar seus dados no Banco 
Nacional de Mandado de Prisão, constava como procurado. Ele foi conduzido 
ao Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. 

São Sebastião 



 

 

 

No Bairro da Topolândia, em São Sebastião, durante Operação Saturação da 
Força Tática e da Rocam, após abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi 
encontrado com um indivíduo. Mas, na consulta ao Copom, constava um 
mandado de prisão por crime de furto. Ele foi conduzido ao 1º DP, onde foi 
elaborado o Boletim de Ocorrência e permaneceu à disposição da Justiça. 

Também em operação da Força Tática e Rocam, na Rua Josefa de Santana 
Neves a equipe avistou um indivíduo que caminhava pela calçada, que ao 
perceber a aproximação da viatura policial esboçou certo nervosismo, 
motivando a abordagem. 

 Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado e após algumas 
contradições a respeito do seus dados, o indivíduo foi identificado. Ao realizar a 
pesquisa criminal junto ao Copom, o indivíduo constava como procurado pelo 
crime de roubo e porte ilegal arma. Após questionado a respeito, ele confessou 
ter ciência que estava procurado. Diante dos fatos conduzido ao 1° DP 
permanecendo à disposição da Justiça. 
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Prefeitura e Sebrae firmam convênio do Projeto Caraguatatuba 
Empreendedora IV para atender 13,5 mil pessoas 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba e o Sebrae/SP assinaram o convênio definitivo 
para a realização do Caraguatatuba Empreendedora IV na terça-feira (21/01), 
no Paço Municipal. 
Em 2020, a iniciativa capacitará gratuitamente 13.500 pessoas, entre 
empresários, microempreendedores, artesãos e pequenos produtores rurais, 
além de alunos das redes municipais e estaduais de ensino com cursos, 
palestras, consultorias e oficinas voltadas para a gestão de negócios, 
totalizando 1.094 horas de treinamento. 

O prefeito Aguilar Junior e o gerente regional do Sebrae/SP, Jardel José 
Busarello, assinaram o documento, acompanhados do gestor do Posto do 
Sebrae Aqui de Caraguatatuba e do Litoral Norte, Eduardo Ilário, e da 
coordenadora de projetos do Sebrae/SP, Lívia Torres. 

O gerente regional do Sebrae/SP, Jardel José Busarello, disse que 
Caraguatatuba é a cidade mais empreendedora da região. “Nesse 4º ciclo do 
programa, o Sebrae e a Prefeitura querem envolver mais pessoas nas 
capacitações. Os interessados nos cursos e consultorias devem deixar o 
cadastro atualizado no Posto do Sabrae Aqui”, orientou.   

De acordo com o prefeito Aguilar Junior, o Caraguatatuba Empreendedora IV 
alcançará cerca de 13.500 moradores, entre empresários, MEI’s e potenciais 
empreendedores, além das crianças e jovens em idade escolar com suas 
ações. “Queremos dar condições para que os empreendedores locais possam 



 

 

 

gerar mais emprego e renda, visando o fortalecimento da economia local em 
todos os ramos”,  destacou. 

Em 2019, o Posto do Sebrae Aqui da Prefeitura de Caraguatatuba fez 2.655 
atendimentos para microempreendedores individuais (MEI’s), micro e 
pequenos empresários, como orientação para abertura de negócio, declaração 
anual MEI, impressão de guias de pagamento,  emissão de notas fiscais, 
consultorias, inscrições para cursos e acesso a linhas de crédito. A previsão do 
Sebrae/SP era realizar 2.380 atendimentos no ano passado, mas a meta ficou 
em 111% do previsto para o ano passado. 

Caraguatatuba Empreendedora IV 

O Caraguatatuba Empreendedora IV oferecerá cursos, oficinas e palestras nas 
áreas de finanças, marketing, vendas, planejamento e gestão de pessoas os 
segmentos de Alimentação Fora do Lar, Turismo (voltado para o trade do setor) 
e Multisetorial (destinado a empreendedores de diversos ramos). A Prefeitura 
de Caraguatatuba e o Sebrae/SP continuam com “Jovens Empreendedores – 
Primeiros Passos”. A iniciativa, que desenvolve o potencial empreendedor em 9 
mil alunos do 1º ao 9º ano da rede municipal de ensino, abrangerá cerca de 
1.400 estudantes do Ensino Médio em 2020.  

Além das capacitações e consultorias, os empresários e empreendedores terão 
a oportunidade de contratar até R$ 20 mil a juro zero para investir em 
equipamentos e reformas nos seus estabelecimentos; fazer visitas técnicas a 
feiras para conhecer as tendências do mercado; participar das rodadas de 
negócios do 3ª Empreenda Caraguatatuba; ter acesso ao Programa Investe 
Turismo, realizado pelo Ministério do Turismo, Sebrae e Embratur para acelerar 
o desenvolvimento, aumentar a qualidade e a competitividade em 30 Rotas 
Turísticas Estratégicas do Brasil, com foco na geração de empregos; e imergir 
nas 60 horas no Seminário Empretec, metodologia da Organização das Nações 
Unidas (ONU), voltada para o desenvolvimento de características do 
comportamento empreendedor e identificação de novas oportunidades de 
negócios. 

O Posto do Sebrae Aqui da Prefeitura de Caraguatatuba (no prédio da 
Secretaria de Governo) fica na Av. Frei Pacífico Wagner, 1.011 – Centro. Mais 
informações pelo telefone (12) 3882-3854 ou e-
mails sebraeaqui@caraguatatuba.sp.gov.br e sebraeaquicaraguatatuba@gmail
.com. 

A Sala do Empreendedor da Prefeitura de Caraguatatuba (no prédio da 
Secretaria de Governo) está localizada na Av. Frei Pacífico Wagner, 1.011 – 
Centro. O telefone é o (12) 3889-
1410.  sala.empreendedor@caraguatatuba.sp.gov.br 

Histórico 

Em 2019, o projeto Caraguatatuba Empreendedora III contou com palestras, 
consultorias e oficinas nos Programas Artesanato, Alimentação Fora do Lar, 
Olericultura, Reparação Automotiva e Comércio Varejista de Alimentos 
(minimercados). Cerca de 180 empresários dos ramos de artesanato, 
alimentação, vestuário, hospedagem, beleza e agricultura fizeram as 
capacitações do Projeto Caraguatatuba Empreendedora II da Prefeitura 

mailto:sebraeaqui@caraguatatuba.sp.gov.br
mailto:sebraeaquicaraguatatuba@gmail.com
mailto:sebraeaquicaraguatatuba@gmail.com
mailto:sala.empreendedor@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 

 

Municipal e do Sebrae no ano de 2018. Em 2017, cerca de 50 empresários 
participantes do Caraguatatuba Empreendedora I fizeram encontros avançados 
e oficinas gratuitas de finanças, marketing, vendas, planejamento e gestão de 
pessoas. 
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Caraguatatuba tem o melhor desempenho da região na geração 
de empregos em 2019 

 
A cidade de Caraguatatuba foi o município que obteve o melhor desempenho 
na geração de empregos em 2019 entre as quatro cidades do Litoral Norte. Os 
dados foram divulgados na última sexta-feira (24) pelo Ministério da Economia, 
por meio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). 
No ano passado, Caraguatatuba conseguiu contratar 10.127 pessoas com 
carteira assinada no município. Contabilizando os dados de dispensados, a 
cidade obteve um saldo positivo de 1.038 contratações. 

Somando as outras três cidades do Litoral Norte, os municípios conseguiram 
um saldo positivo de 583 contratações no ano, pouco mais da metade dos 
números de Caraguatatuba. 

Outras regiões 

Na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Caraguá foi a 
segunda maior geradora de empregos, perdendo apenas para 
Pindamonhangaba que teve um saldo positivo de 1.069 contratações. 

Contando todo o Estado de São Paulo, Caraguatatuba foi a 32ª no ranking de 
geração de empregos, ficando atrás de cidades como São Paulo, Barueri, 
Campinas e Ribeirão Preto, que possuem polos industriais como principais 
meios de geração de emprego. 



 

 

 

De acordo com a Prefeitura, um dos motivos para os bons números da cidade 
foi o reflexo das contratações oriundas do PAT (Posto de Atendimento ao 
Trabalhador), devido ao estreitamento de relacionamento com empresas da 
cidade para realização de processos seletivos no órgão. 

Dezembro 

No mês de dezembro 2019, Caraguatatuba empregou um total de 1.319 
pessoas, ficando atrás apenas de Ubatuba com 1.355. Em dezembro, São 
Sebastião empregou 687 pessoas e Ilhabela 432. 

O saldo de contratação no mês de dezembro também foi positivo para 
Caraguatatuba, com 671. Ilhabela fechou o último mês de 2019 com 225, São 
Sebastião com 148 e Ubatuba com 734. 
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Casal de voluntários leva atividades lúdicas para crianças de 
Caraguatatuba 

 
Julio e Débora D’Zambê, são professores de arte, músicos, escritores e 
contadores de histórias. Através do projeto “Dois velhinhos pelo mundo” eles 
levam, dentro de sua Kombi, músicas e histórias por onde passam. 
  

 
   
As crianças do CEI/EMEI Profª. Vera da Silva Santos, no bairro Portal 
Fazendinha, Região Norte de Caraguatatuba, tiveram uma tarde diferente na 
última quinta-feira, (24/01). Através do trabalho voluntário de um casal muito 
alegre e alto astral, as crianças e educadores participaram de uma tarde de 
contação de histórias, música e artes. 
Julio e Débora D’Zambê, são professores de arte, músicos, escritores e 
contadores de histórias. Através do projeto “Dois velhinhos pelo mundo” eles 
levam, dentro de sua Kombi, músicas e histórias por onde passam. Atuam em 
escolas, reuniões pedagógicas, empresas, espaços culturais e eventos. Além 
disso, são integrantes da Banda Soul da Paz, a primeira banda inter-religiosa 
no mundo. 
A diretora da unidade escolar, Myrella Alcyone de Oliveira Fernandes, conta 
que as atividades em grupo fazem parte da rotina das crianças. Ela explica que 
música e teatro são formas importantes de linguagem. “As atividades em roda, 
contação de história, teatro, música, são importantes para o desenvolvimento 
da capacidade comunicativa da criança”.Sobre o trabalho voluntário do casal 
Julio e Débora, a diretora conta que foi uma tarde com uma energia incrível, 
onde todos, crianças e educadores, se conectaram e interagiram. “O projeto 
“Dois velhinhos pelo mundo” é inspirador. O serviço voluntário proporciona 
essa troca onde podemos oferecer nosso melhor para colaborar com a 



 

 

 

melhoria do outro. Foi importante para nossas crianças e nossa escola”, 
concluiu. 
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Policiais militares de Caraguatatuba participam de capacitação 
para atender vítimas de violência doméstica 

 
Saber identificar e acolher a vítima, sem julgamento precipitado foi um dos 
pontos abordados no curso, que teve como foco ensinar aos policiais que 
atuarão na Ronda Maria da Penha a entender melhor a forma de atender uma 
mulher vítima da violência.  
  

 
  
 Entender a melhor forma de atender uma mulher vítima da violência 
doméstica. Este foi o intuito da capacitação realizada na quarta e quinta-feira 
(23 e 24/01) para policiais militares que vão atuar na Ronda Maria da Penha, 
em Caraguatatuba, a partir de fevereiro. 
Saber identificar e acolher a vítima, sem julgamento precipitado. Este foi um 
dos pontos abordados pela assistente social Márcia Denise Gusmão Coelho, 
coordenadora do Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. 
Ela foi uma das palestrantes da capacitação realizada na sede do 20º Batalhão 
da Polícia Militar. “Quando chegamos para atender uma vítima da 
violência, temos de entender que ela precisa ser acolhida e não julgada porque 
já está sofrendo com o tratamento que recebeu”, pontuou aos mais de 30 PMs 
que participaram do curso. 
Já a psicóloga Jaquelina Teixeira destacou os principais indicativos que levam 
a mulher a se ver dentro de um relacionamento abusivo e muitas vezes não 
consegue enxergar e muito menos ter forças para sair desta situação. 
“Esse companheiro consegue minar todas as suas forças, sua auto-estima, 
coloca ela no chão, mas esse é um processo, muitas vezes longo, em diversas 
etapas, que a vítima não consegue enxergar, por isso o acolhimento de quem 
recebe essa mulher é importante”. 



 

 

 

O servidor municipal Eduardo Giglio explicou aos presentes as alterações na 
Lei Maria da Penha e outras legislações que foram criadas e revisadas para 
atender essa mulher vitimizada. “Hoje o policial militar, o delegado podem 
solicitar medida protetiva, via administrativa, para que o agressor seja retirado 
do lado da vítima, e o juiz ratificar a decisão em 24 horas, podendo manter a 
prisão preventiva ou relaxar. 
O comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar em Caraguatatuba, capitão 
Luís Fernando Oliveira, destacou a importante desse trabalho e reforçou 
que Ronda Maria da Penha terá uma equipe diária de dois policiais da 
Atividade Delegada já a partir de fevereiro. 
Para a PM Anny, foi importante a participação da capacitação. “Ouvir o que se 
falou aqui mexeu comigo. É uma longa caminhada tanto para nós como para 
as vítimas, mas sabemos como melhor agir”. 
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Caraguatatuba tem o melhor desempenho do LN na geração de 
empregos em 2019 

 
Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (24/01) pelo Ministério da 
Economia, por meio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados). 
 

 
 
A cidade de Caraguatatuba foi o município que obteve o melhor desempenho 
na geração de empregos em 2019 entre as quatro cidades do Litoral Norte. 
Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (24/01) pelo Ministério da 
Economia, por meio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados). 
No ano passado, Caraguatatuba conseguiu contratar 10.127 pessoas com 
carteira assinada no município. Contabilizando os dados de dispensados, a 
cidade obteve um saldo positivo de 1.038 contratações. 
Somando as outras três cidades do Litoral Norte, os municípios conseguiram 
juntas um saldo positivo de 583 contratações no final do ano, um pouco mais 
da metade de Caraguatatuba sozinha. 
Saindo do âmbito do Litoral Norte, e indo para o do Vale do Paraíba e região, 
Caraguatatuba foi a 2ª maior cidade geradora de emprego, perdendo apenas 
para Pindamonhangaba com um saldo positivo de 1.069 contratações. 
Abrangendo desta vez todo o Estado de São Paulo, Caraguatatuba ficou na 
32ª colocação, ficando atrás de cidades como São Paulo, Barueri, Campinas e 
Ribeirão Preto, que possuem polos industriais como principais meios de 
geração de emprego. 
Um dos motivos para os bons números da cidade foi o reflexo das contratações 
oriundas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), graças ao 
estreitamento de relacionamento com empresas da cidade para realização de 
processos seletivos no órgão. 



 

 

 

  
Dezembro 
No mês que fechou 2019, Caraguatatuba empregou em dezembro um total de 
1.319 pessoas, ficando atrás apenas de Ubatuba com 1.355. Ilhabela, em 
dezembro, empregou 432 pessoas e São Sebastião, 687. 
O saldo de contratação no mês de dezembro também foi positivo para 
Caraguatatuba, com 671. Ilhabela fechou o último mês de 2019 com 225, São 
Sebastião com 148 e Ubatuba com 734. 
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Foragido da justiça é preso com drogas e arma em Caraguá 

(Foto: Divulgação/PMESP) 
 
Na noite de quinta-feira, dia 24,  equipe da Polícia Militar de Caraguatatuba, 
durante patrulhamento pelo bairro Olaria, avistou um homem em atitudes 
suspeitas que, ao perceber a presença policial fugir do local, sendo 
acompanhado e detido. 

Em revista pessoal foi encontrada uma sacola contendo drogas e uma pistola 
calibre 22 e a quantia de R$ 130,00. 

Diante dos fatos, o envolvido foi conduzido ao plantão do Distrito Policia, onde 
permaneceu preso a disposição da justiça. 

Apreendidos: 
137 ependorfs de cocaína 
150 pedras de crack 
56 trouxinhas de maconha 
R$ 130,00 em espécie 
01 pistola modelo garrucha 
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Caraguatatuba deve receber mais de 150 mil turistas no 
Aniversário de São Paulo 

‘Os Travessos’ é atração em Caraguatatuba. (Foto: Divulgação) 
 

Embora o aniversário de 466 anos de São Paulo caia neste sábado (25), a 
expectativa da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 
Turismo, é que cerca de 150 mil turistas e veranistas venham para a cidade. 

Isso ocorre em função do movimento desta temporada que está acima da 
média e da previsão de bom tempo. A Pesquisa de Projeção de Ocupação em 
Meios de Hospedagem calcula média de 70%% no período de 24 a 26 de 
janeiro.  

Várias atrações estão programadas para quem vai passar o final de semana 
em Caraguatatuba. São shows musicais com grupos famosos, artistas locais, 
eventos esportivos, cultural e passeios turísticos. 

A programação do Caraguatatuba Summer Festival 2020. Nesta sexta-feira, 
destaque para o Planta & Raiz, que leva seu reggae para a Praça da Cultura, 
no Centro. Antes, às 21h, a abertura será da banda Revolusom. 

No bairro Massaguaçu, a apresentação fica por conta do grupo Samba 5 e no 
Porto Novo a dupla local Clayton e Gustavo. 



 

 

 

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. 

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

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

Pôr do Som 
 
Nesta sexta-feira (24/01) quem se apresenta no Mirante Por do Som, a partir 
das 18h, é a cantora Fernanda Leturia. Sábado é a vez de Thais Kiwi e 
domingo o cantor Edson Alexandre. 
 
Arte & Som 
 
Encerrando o projeto Arte & Som, neste sábado a apresentação será na Praça 
Ton Ferreira, para onde foi transferida, temporariamente, a Feira de 
Artesanato. O show começa a partir das 19h com a artista Luana Mascari. 
 
Arena Verão Esportiva 
 
A Arena Verão Esportiva 2020 é realizada na Praia Indaiá, na região central, e 
neste final de semana tem uma série de atrações. 
Nesta sexta-feira e sábado (24 e 25/01), das 10h às 17h, tem a final da 
Superliga de Biribol (voleibol de piscina), com os principais atletas da 
modalidade no Brasil. 

Às 10h de domingo público assiste a final do Campeonato Municipal de Beach 
Soccer Feminino entre o Lifusac (Liga de Futebol de Salão de 
Caraguatatuba)/Secer (Secretaria de Esportes e Recreação) e Fut Bonitas. 

Logo em seguida tem Futebol Máster com ex-jogadores de São Paulo e 
Corinthians que será representado por Ataliba, Aguinaldo, Nilson, Zenon, Dinei, 
Edu e Dagoberto. Do lado do Morumbi jogam Careca, Renato, Capitão, 
Serginho Chulapa, Pavão, Rosemiro e Betinho. 

Freestyle 
 
Ainda no sábado, a partir das 18h30, o Arena Verão Esportiva 2020, tem as 
apresentações radicais de MotoCross do Freestyle Show com o tetracampeão 
brasileiro de Freestyle MotoCross, piloto Fred Kyrillos, o campeão mundial 
Marcelo Simões e Diego Dias, protagonista do MTV Sports. 
Além das competições esportivas, turistas e munícipes ainda podem cuidar da 
sua saúde com muita diversão e alegria, com atividades no palco da praia 
como aulas de dança, e para as crianças, um completo espaço com atividades 
lúdicas de pintura e brinquedos infláveis, tudo acompanhado por monitores 
treinados, garantindo a segurança dos pequenos. 



 

 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba tem promovido campeonatos municipais de 
vôlei de praia, futebol de praia, futevôlei, no espaço. Todas as atividades 
realizadas durante o Arena Verão são gratuitas e abertas à participação de 
todos os interessados. 

Exposições 
Para quem gosta de arte, a dica é ir ao Museu de Arte e Cultura de 
Caraguatatuba (MACC) onde estão as exposições ‘Artista, serve pra quê 
mesmo?’ e ‘Ruínas da Lagoinha’, de terça a sábado, 13h às 21h 
 
Previsão do tempo 
 
De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE), em Caraguatatuba, o 
fim de semana do Aniversário de São Paulo começa com temperaturas 
variando entre 21ºC e 30ºC, com chuvas nesta sexta-feira. No sábado, 
previsão de chuvas isoladas e no domingo tempo parcialmente nublado com 
5% de probabilidade de chuva. 
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Foragido da Justiça é preso com drogas e arma em Caraguá 
 

Na noite desta quinta-feira, uma equipe da Força Tática, durante patrulhamento 
para coibir o tráfico de drogas, no bairro Olaria, em Caraguatatuba, avistou um 
homem que tentou fugir ao perceber os militares, porém após breve 
acompanhamento acabou detido. 

Em busca pessoal, com o suspeito foi encontrada uma sacola contendo drogas 
e uma pistola, além de R$ 130,00 em dinheiro. Diante dos fatos o homem foi 
conduzido à Delegacia, onde após pesquisa criminal foi constatado que o 
mesmo era foragido da justiça de Taubaté pelo crime de tráfico de drogas, 
sendo assim permaneceu preso à disposição da justiça. 

Com a ação foram apreendidos: 137 pinos de cocaína, 150 pedras de crack, 56 
trouxinhas de maconha, R$ 130,00 em espécie e 1 pistola modelo garrucha. 
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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. 

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. 

http://www.portalcaicara.com.br/wp-content/uploads/2020/01/site-Planta-r-Raiz-e1579785410457.jpg


 

 

 

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. 

Confira aqui as atrações na Praça da Cultura (Centro). 
Confira aqui as atrações na Praça do Artesanato. 
Confira aqui as atrações na Praça de Eventos (Porto Novo). 
Confira aqui as atrações na Praça do Massaguaçu. 
Confira aqui as atrações no Mirante Por do Som. 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/12/Tabela-Caraguatatuba-Summer-Festival.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/12/Tabela-ARTESOM.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/01/Tabela-Caraguatatuba-Summer-Festival-Porto.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/12/Tabela-Caraguatatuba-Summer-Festival-Massagua%C3%A7u.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/12/Tabela-Por-do-Som.pdf
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Caraguá tem o melhor desempenho do Litoral Norte na geração 
de empregos em 2019; Ubatuba lidera dezembro 

 

A cidade de Caraguatatuba foi o município que obteve o melhor desempenho 
na geração de empregos em 2019 entre as quatro cidades do Litoral Norte. Os 
dados foram divulgados nesta sexta-feira (24/01) pelo Ministério da Economia, 
por meio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). 

No ano passado, Caraguatatuba conseguiu contratar 10.127 pessoas com 
carteira assinada no município. Contabilizando os dados de dispensados, a 
cidade obteve um saldo positivo de 1.038 contratações. Somando as outras 
três cidades do Litoral Norte, os municípios conseguiram juntas um saldo 
positivo de 583 contratações no final do an. 

Saindo do âmbito do Litoral Norte, e indo para o do Vale do Paraíba e região, 
Caraguatatuba foi a 2ª maior cidade geradora de emprego, perdendo apenas 
para Pindamonhangaba, que teve um saldo positivo de 1.069 contratações. 
Abrangendo desta vez todo o Estado de São Paulo, Caraguatatuba ficou na 
32ª colocação, ficando atrás de cidades como São Paulo, Barueri, Campinas e 
Ribeirão Preto. 

Dezembro 
No mês que fechou 2019, Caraguatatuba empregou em dezembro um total de 
1.319 pessoas, ficando atrás apenas de Ubatuba com 1.355. Ilhabela, em 
dezembro, empregou 432 pessoas e São Sebastião, 687. O saldo de 
contratação no mês de dezembro também foi positivo para Caraguatatuba, com 

http://www.portalcaicara.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Emprego_04.jpg


 

 

 

671. Ilhabela fechou o último mês de 2019 com 225, São Sebastião com 148 e 
Ubatuba com 734. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

Veículo: Nova Imprensa 
 

Caraguatatuba tem 2º melhor desempenho na geração de 
empregos em 2019 na RMVale 

Um dos motivos para os bons números da cidade foi o reflexo das contratações 
oriundas do PAT 

 
A cidade de Caraguatatuba foi o município que obteve o melhor desempenho 
na geração de empregos em 2019 entre as quatro cidades do Litoral Norte. 

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (24/01) pelo Ministério da 
Economia, por meio do Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados). 

No ano passado, Caraguatatuba conseguiu contratar 10.127 pessoas com 
carteira assinada no município. Contabilizando os dados de dispensados, a 
cidade obteve um saldo positivo de 1.038 contratações. 

Somando as outras três cidades do Litoral Norte, os municípios conseguiram 
juntas um saldo positivo de 583 contratações no final do ano, um pouco mais 
da metade de Caraguatatuba sozinha. 

Saindo do âmbito do Litoral Norte e indo para o do Vale do Paraíba e região, 
Caraguatatuba foi a 2ª maior cidade geradora de emprego, perdendo apenas 
para Pindamonhangaba com um saldo positivo de 1.069 contratações. 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/Emprego_01.jpg


 

 

 

Abrangendo desta vez todo o Estado de São Paulo, Caraguatatuba ficou na 
32ª colocação, ficando atrás de cidades como São Paulo, Barueri, Campinas e 
Ribeirão Preto, que possuem polos industriais como principais meios de 
geração de emprego. 

 

Um dos motivos para os bons números da cidade foi o reflexo das contratações 
oriundas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), graças ao 
estreitamento de relacionamento com empresas da cidade para realização de 
processos seletivos no órgão. 

Dezembro 

No mês que fechou 2019, Caraguatatuba empregou um total de 1.319 pessoas, 
ficando atrás apenas de Ubatuba com 1.355. Ilhabela, em dezembro, 
empregou 432 pessoas e São Sebastião, 687. 

O saldo de contratação no mês de dezembro também foi positivo para 
Caraguatatuba, com 671. Ilhabela fechou o último mês de 2019 com 225, São 
Sebastião com 148 e Ubatuba com 734. 
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Vunesp divulga notas das provas objetivas do concurso da 
GCM de Caraguatatuba 

Os candidatos podem recorrer das notas até o próximo dia 28 de janeiro 

 

 
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 na 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. 

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
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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. 
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PAT de Caraguatatuba orientará população para elaboração de 
currículo e comportamento 

Ideia é capacitar os candidatos para que cheguem às empresas preparados na 
busca por uma vaga de emprego 

 

 

 
O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba (PAT) iniciou nesta 
semana palestra para a população que queira aprender sobre como se 
comportar em entrevista de emprego e elaboração de currículo. 

Para participar é só procurar o local, sem necessidade de agendamento prévio. 
O PAT fica localizado na Rua Taubaté, 520 – Sumaré. 

Segundo o coordenador do PAT, Allan Mattos, basta ter vontade de aprender e 
levar todas as dúvidas pertinentes ao assunto. 

“A ideia é capacitar os candidatos para que cheguem às empresas preparados 
na busca por uma vaga de emprego. “Ter um bom currículo é essencial para 
chegar à entrevista e ter uma boa apresentação é o que vai garantir a vaga de 
emprego”, afirmou. 

Serviço 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/IMG_3623-1.jpg


 

 

 

PAT – Caraguatatuba 

Endereço: Rua Taubaté, 520 – Sumaré 

Telefone: (12) 3882-5211 
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CCZ de Caraguatatuba promove primeira feira de adoção de 
2020 

Todos os animais, filhotes e adultos, sairão da feira microchipados 

 

 
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 pets 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. 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/IMG-1-2.jpg


 

 

 

 

Todos os animais, filhotes e adultos, sairão da feira microchipados. Além disso, 
alguns dos pets 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. 
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Feira de Artesanato muda para Praça Ton Ferreira durante 
obras na Diógenes Ribeiro de Lima 

 

Serão realocados 83 artesãos licenciados para uma estrutura coberta e 
iluminada 

 
A Feira Municipal de Arte e Artesanato de Caraguatatuba (FEMAAC) será 
transferida para a Praça Ton Ferreira, ao lado da pista de skate, no Centro, a 
partir desta sexta-feira (24). 

A mudança de local é temporária e ocorre devido ao início das obras de 
revitalização da Praça Diógenes Ribeiro de Lima, também conhecida 
como Praça dos Artesãos. 

Ao todo, serão realocados 83 artesãos licenciados para uma estrutura coberta 
e iluminada, preparada especialmente para acolhê-los com seus trabalhos, que 
variam entre bijuterias, modelagem, costura e crochê, joalheira artesanal, artes 
plásticas, trabalhos em madeira e muito mais. 

Para a presidente da FEMAAC, Rosiane Faria, a revitalização da Diógenes 
ajudará a fomentar o turismo regional, já que o local é o segundo mais visitado 
pelos turistas em Caraguá, além de ser fonte de renda para mais de 100 
famílias. 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/1-mudan%C3%A7a-pra%C3%A7a-artesanato-Lu%C3%ADs-Gava-8.jpg


 

 

 

 

“Estamos muito felizes e também muito gratos. Tenho certeza que teremos 
mais qualidade para trabalhar, uma vez que após a conclusão das obras não 
precisaremos mais montar e desmontar as barracas. Só temos que agradecer 
ao prefeito Aguilar Júnior e a todos os envolvidos neste projeto”, concluiu. 

Durante a temporada os munícipes e turistas podem visitar a feirinha todos os 
dias, das 12h até às 23h. 

Obras 

A instalação de uma grande tenda e da iluminação deve ser concluída ainda 
nesta quinta e os artesãos já poderão fazer a transferência temporária de suas 
bancas. 

A revitalização da Praça Diógenes Ribeiro de Lima prevê a construção de 90 
quiosques fixos e 10 locais reservados para expositores eventuais, que ficarão 
em um deck separado para visitantes ou envolvidos em projetos sociais. 

O projeto também compreende a reforma e ampliação do banheiro público, do 
espaço do Programa “Acessa SP”, implantação de lixeiras do Programa de 
Coleta Seletiva, além de melhorias na iluminação interna da praça. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, nos próximos dias o espaço será 
totalmente fechado com tapumes para que o empreendimento seja realizado 
com segurança, já que o local recebe a circulação de centenas de pessoas 
diariamente. 



 

 

 

Martim de Sá 

Além da Praça Diógenes Ribeiro de Lima (Centro), também será feita a 
revitalização da Praça Antônio Fachini, na Martim de Sá. O local será 
totalmente reformado. 

Os artesãos dessa área vão ficar nas proximidades porque a interferência será 
menor. Na manhã desta quinta-feira, o secretário de Urbanismo, Wilber 
Cardozo, esteve com eles para definir o processo de mudança até a conclusão 
da obra. 

A Praça Antonio Fachini tem cerca de 3 mil metros quadrados e ganhará 10 
quiosques construídos em um deck cimentício, banheiro público e depósito 
com bicicletário, pergolado, novos canteiros, bancos de concretos e novos 
bicicletários. 

Os recursos para as reformas são provenientes do Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias (DADE), órgão da Secretaria de Turismo do 
Estado que autorizou convênio com o município para a liberação de recursos 
na ordem de R$ 5,5 milhões para revitalização das duas praças. O pacote 
prevê ainda obras de reforma e ampliação do píer do Camaroeiro. Essa obra 
está em fase final de licitação. 

“Esses são espaços muito visitados e que precisam ser valorizados e 
respeitados. As obras beneficiarão os próprios artesãos que há anos esperam 
por esta mudança”, destacou o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 
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Planta & Raiz e Os Travessos são atrações do Caraguatatuba 
Summer Festival 

Caraguatatuba Summer Festival traz, ainda, Falamansa, Detonautas e Banda 
Melim 

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

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. 

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. 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/site-Planta-r-Raiz.jpg


 

 

 

 

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. 
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Avó e neto são atropelados por caminhão desgovernado em 

Caraguatatuba, SP 
 

Caso aconteceu na manhã deste sábado (25) no bairro Casa Branca. Menino 
foi levado ao hospital da cidade com traumatismo craniano. Idosa teve 
ferimentos no braço. 

--:--/--:-- 

 

Criança é atropelada por caminhão em Caraguatatuba 

Um menino de cinco anos e a avó dele foram atropelados por um caminhão 
desgovernado na manhã deste sábado (25) no bairro Casa Branca em 
Caraguatatuba (SP). Os dois foram socorridos e levados ao hospital. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 10h30 
na rua Inês de Fátima. Funcionário da empresa dona do caminhão 
descarregavam areia no topo da rua, mas o veículo repentinamente desceu a 
via desgovernado após perder o freio. 
Na descida, o caminhão atingiu a avó e o neto e só parou após atingir o muro 
de uma casa. 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que o menino 
foi resgatado com traumatismo craniano para o hospital Stella Maris. O estado 
de saúde dele não foi informado pelo hospital até a publicação da reportagem. 
Um parente do menino disse que ele teria quebrado a clavícula, ferido a 
cabeça e tinha escoriações no rosto. Já a idosa de 83 anos teve ferimentos no 
braço ao tentar evitar que o menino fosse atingido. 
A Cerâmica RM, proprietária do caminhão, informou que está prestando 
assistência para a família do menino. 



 

 

 

Sobre o veículo, disse que o caminhão passou por reforma e foi vistoriado 
recentemente. A empresa ainda informou que o motorista adotou todas as 
medidas necessárias ao estacionar para descarregar - acionar freio de mão e 
calçar pneus. 
O caso foi registrado como lesão corporal culposa e será apurado pela Polícia 
Civil. 
 

 

Criança fica ferida ao ser atropelada por caminhão em Caraguatatuba — Foto: 
João Mota/TV Vanguarda 
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Litoral Norte de São Paulo tem 10 praias impróprias para 
banho; veja lista 

 

Indicação é feita pela Cetesb em relatório semanal. 

 

Praia do Indaiá, em Caraguatatuba, está imprópria para banho — Foto: 
Giuseppe Pignataro/Vanguarda repórter 

As cidades do litoral norte de São Paulo têm 10 praias impróprias para banho, 
segundo relatório da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental 
(Cetesb). O relatório é feito semanalmente pelo órgão. 
Caraguatatuba tem duas praias na lista das praias impróprias. Foram 
classificadas como impróprias a Praia Indaiá e a Lagoa Azul. Já em Ubatuba, 
estão com bandeira vermelha o Itaguá e o Perequê-mirim. 
Em São Sebastião, estão impróprias as praias Porto Grande, Juquehy (Trav. 
Simão Faustino) e Prainha. E em Ilhabela a Praia do Portinho, Curral e Veloso. 
Os locais não recomendados para banho são sinalizados com a bandeira 
vermelha da Cetesb. 
 
Ubatuba 

 Itaguá (em dois pontos) 

 Perequê-mirim 
 
Caraguatatuba 

 Lagoa Azul 



 

 

 

 Indaiá 
 
São Sebastião 

 Prainha 

 Porto Grande 

 Juqueí - Trav. Simão Faustino 
 
Ilhabela 

 Portinho 

 Curral 

 Veloso 
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Prefeitura de Caraguá faz vistorias casa a casa para eliminar 

focos do mosquito da dengue 
 

Ação começou no bairro Rio do Ouro. Dos 19 casos de dengue registrados na 
cidade em 2020, sete foram no bairro. 

--:--/--:-- 

 

Agentes vistoriam casas em busca de criadouros do mosquito da dengue em 
Caraguatatuba 

Agentes de saúde realizaram neste sábado (25) vistorias para eliminar 
criadouros do mosquito de dengue no bairro Rio do Ouro em Caraguatatuba 
(SP). Dos 19 casos da doença registrados em 2020, sete foram no bairro. 
O bairro é o primeiro da cidade a receber a ação do ano, por conta índice de 
casos confirmados pela Vigilância Epidemiológica. O objetivo da operação é 
eliminar criadouros do mosquito e orientar a população para uso de repelente e 
inseticida doméstico. 
Os agentes visitaram os imóveis do bairro para orientações e instruções para a 
eliminação do criadouro. Além disso, os materiais que servem como criadouro 
do mosquito serão coletados, como latas, potes, entre outros. 
 
Alerta 
A Prefeitura de Caraguatatuba está alertando aos moradores para um golpista 
que estaria se passando por um falso agente da dengue. 
O caso aconteceu na última quinta-feira (23) no bairro Cidade Jardim, quando o 
suspeito entrou na casa, apresentando crachá e jaleco, alegando ser agente de 
controle da dengue. 



 

 

 

De acordo com os relatos da moradora à Polícia Militar, ela foi buscar um copo 
de água para o falso agente, e quando ela voltou, o homem já não estava mais 
lá. Em seguida, ela percebeu que seu celular havia sido furtado. 
A Secretaria de Saúde informou que os agentes são identificados com crachás 
e uniforme, acompanhados por veículos próprios e andam sempre em dupla. 
Informações sobre os funcionários podem ser obtidas no telefone 3887-6085. 
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Voo de asa delta revela sexo de bebê aos pais em  

Caraguatatuba 
 

Anúncio aconteceu neste sábado (25) no Morro Santo Antônio. Somente dois 
amigos sabiam se era menina ou menino, e anunciaram com fumaça colorida 
durante o voo. 

00:00/02:21 

 

Casal faz voo revelação em Caraguatatuba 

Um casal de São Paulo decidiu inovar na hora de descobrir e revelar o sexo do 
bebê que está para nascer. O anúncio aconteceu durante um voo de asa delta 
na tarde deste sábado (25) no Morro Santo Antônio, em Caraguatatuba, Litoral 
Norte de São Paulo. 
Daniela Buratti e Daniel Pacheco são moradores de São Paulo e praticantes de 
voo livre, e como eles se conheceram por meio da modalidade, tiveram a ideia 
de fazer a revelação ‘nas alturas’. 
"Eu sou piloto de asa delta e meu marido também pratica a modalidade, e isso 
surgiu de uma maneira muito natural. A gente queria que realmente tivesse a 
ver com nosso estilo de vida, então nossa vida é muito em torno do voo livre, 
então nem precisamos pensar muito no que iríamos fazer", disse a futura 
mamãe, Daniela Buratti. 



 

 

 

 

Casal de São Paulo faz chá-revelação em voo de asa delta para anunciar sexo 
do bebê em Caraguatatuba — Foto: João Mota/TV Vanguarda 

Inicialmente o voo seria feito pelos dois, mas devido à gestação, a Daniela não 
está praticando os voos. Então um grupo de amigos saltou do morro, junto com 
o pai da criança, e espalhou fumaças de várias cores. 
Após o pouso, o casal se juntou no pé do Morro Santo Antônio e aí vieram os 
dois amigos – os únicos que sabiam o sexo de bebê – e soltaram a fumaça 
rosa, indicando que a criança será uma menina. 
“Eu não acreditava que seria tão emocionante assim, e foi tudo perfeito pra 
gente. Foi fantástico saber desse modo, do jeito que a gente sempre imaginou 
e aconteceu melhor ainda, pois sabemos que agora é a Letícia [nome do bebê] 
que estará com a gente”, contou Daniel Pacheco. 
"Eu estou um pouco mais calma, mas a emoção está a mil, realmente é uma 
surpresa", completou a mãe. 
 



 

 

 

 

Voo de asa delta revela sexo de bebê aos pais em Caraguatatuba, SP — Foto: 
TV Vanguarda/Reprodução 
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Bicho-preguiça é resgatado do telhado de uma casa em 

Caraguá 
 

Animal foi encontrado pela moradora da casa no bairro Olaria na tarde de 
sábado (25). A preguiça foi resgatada e liberada para a natureza. 

Bicho-preguiça é resgatada no telhado de casa em Caraguá — Foto: Polícia 
Ambiental/Divulgação 

Um bicho-preguiça foi resgatado do telhado de uma casa no bairro Olaria, em 
Caraguatatuba na tarde deste sábado (25). 
Durante uma ronda pela região, a Polícia Ambiental foi acionada pela moradora 
do local. Ao entrar na casa, os policias perceberam que a preguiça estava 
pendurada no telhado, correndo risco de cair. 
O animal era um adulto, e foi resgatado e em seguida liberado em uma área de 
mata. Ele não apresentava nenhum tipo de ferimento. 
 



 

 

 

 

Bicho-preguiça é resgatada no telhado de casa em Caraguá — Foto: Polícia 
Ambiental/Divulgação 
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Tabatinga tem obra Pé na Areia irregular 
 

A construção de uma residência fora das regras do Urbanismo na Praia da 
Tabatinga coloca em dúvida o poder de fiscalização da Prefeitura e a 
obediência as Leis que regem as construções em Caraguatatuba. A população 
reclamou e se movimentou para que isso tenha um fim. 

A Praia, bem como o bairro da Tabatinga está localizado na Zona Norte da 
cidade, há 16 quilômetros do centro. Dividido em duas partes, habitado 
inicialmente pela família conhecida como “Barra Seca” e vulgarmente chamado 
de “Vila da Miséria”, contrasta com a outra metade, vendida pelo ex-
Governador Carlos Lacerda para um grupo de investidores Italianos que 
fundaram o Condomínio Costa Verde Tabatinga. 

 

https://i1.wp.com/contraeverso.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Cesto-na-Cal%C3%A7ada-na-Tabatinga-1.jpeg?ssl=1


 

 

 

A irregularidade se deu na área mais humilde da praia, mais precisamente na 
Rua Manoel Pedro de Oliveira, número 120, onde uma residência foi construída 
fora dos padrões de Urbanismo, principalmente no que tange ao recuo de 
frente para o mar. Segundo a reclamação recebida a residência foi construída 
na areia da praia de Tabatinga, desrespeitando o recuo previsto por lei e 
adentrando a área da SPU – Secretaria de Patrimônio da União – que cuida da 
faixa litorânea em toda orla brasileira. 

Segundo informações dos reclamantes a residência foi inaugurada com uma 
grande festa no mês passado e pertence a um empresário do ramo de relógios 
na cidade de São José dos Campos. Os reclamantes informam que entre 
Outubro e Novembro do ano passado a obra foi embargada pelo desrespeito 
às Leis de Urbanismo, porém o proprietário teria comentado na vizinhança que 
a construção seria liberada pelo fato de ter a escritura definitiva do local. Os 
reclamantes alegam que esta alegação não procede, pois o documento teria 
perdido a validade por ser “viciada” pela família fundadora daquele lado da 
praia. 

 
 
Solicitada a Secretaria de Comunicação da Prefeitura respondeu aos 
questionamentos do Contra & Verso. “A Prefeitura fiscaliza questões de 
construção irregular e a área em questão foi autuada/embargada, porém o 
proprietário utilizou de amparo legal pra regularizar sua área.”, disse. 

 
 
 

https://i1.wp.com/contraeverso.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Casa-na-Tabatinga-1.jpeg?ssl=1
https://i2.wp.com/contraeverso.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Casa-na-Tabatinga-7.jpeg?ssl=1
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Carnaval de Caraguá tem Murilo Huff, Exaltasamba e Preta Gil 
 

 
Preta Gil 
Foto: Divulgação 

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. 

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 (25/02) 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 outras atrações. 

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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Criança e idosa são atropelados por caminhão em 
Caraguatatuba 

 
Caminhão desceu rua desgovernado em Caraguatatuba 
Foto: Caraguá Urgente 

Uma criança e uma idosa foram atropelados por um caminhão na manhã deste 
sábado (25) no bairro Casa Branca em Caraguatatuba (SP). 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso foi por volta das 10h30, quando 
um caminhão perdeu o freio e desceu desgovernado na rua Inês de Fátima. O 
veículo só parou após atingir o muro de uma casa, depois de já ter atropelado 
avó e neto. 

Na ação, os dois atingidos foram socorridos pelo Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência) ao hospital Stella Maris, onde permanecem 
sob cuidados médicos. 
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Dersa estuda projeto de veículo ligando Caraguatatuba a 
Ilhabela 

Testes operacionais devem ser realizados ainda neste ano, informa a 
Secretaria Estadual de Logística e Transportes 

A Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A) estuda a viabilidade do projeto para 
o transporte de passageiros entre Caraguatatuba e Ilhabela. Testes 
operacionais com um catamarã ligando ambas cidades devem ser realizados 
ainda neste ano. 

A ação faz parte do Novo Programa de Reformas e Manutenções, implantado 
pela Secretaria de Logística e Transportes no início de 2019, e que promoveu a 
renovação da frota de balsas e lanchas da Dersa. 

O resultado: embarcações mais novas e a promessa de menos problemas 
técnicos e mais tempo de operação. Para isso, foram investidos mais de R$ 10 
milhões na aquisição de 30 novos motores que substituíram equipamentos 
antigos. 

Ao todo foram entregues oito embarcações totalmente reformadas e 
modernizadas para as Travessias Litorâneas do Estado. Outras quatro ainda 
serão entregues neste início de 2020. 

Entre as embarcações, estão os dois catamarãs que agora fazem parte da 
travessia São Sebastião/Ilhabela: o LS-02, entregue em janeiro de 2019, e o 
LS-05, entregue no último mês de dezembro. 

Mudanças. 

O principal ganho das novas lanchas está na segurança por elas 
proporcionadas. Antes, pedestres e ciclistas tinham de usar as balsas para a 
travessia junto dos veículos. 

Outra mudança importante ocorreu nas manutenções, que antes eram 
executadas em horário comercial e somente durante a semana. Agora, as 
equipes mecânicas estão de prontidão todos os dias, inclusive de madrugada, 
para que os trabalhos de manutenção possam ocorrer sem prejudicar a 
operação das embarcações durante o dia, garantindo menos problemas 
técnicos e mais agilidade nas travessias. 

Nas semanas de Natal e Ano Novo 2019, o resultado da ação já pôde ser 
sentido. Foi o melhor desempenho da travessia São Sebastião/Ilhabela desde 
2011. Mesmo com a alta demanda recebida pelo sistema (147.537 usuários, 
sendo 57.156 veículos, 6.461 motos, 9.354 bicicletas e 74.566 pedestres), 
segundo a secretaria, a maior dos últimos nove anos, o tempo para embarque 
se manteve mínimo em praticamente todo o período. 



 

 

 

Apenas nos dias 23 e 26 de dezembro foram registrados dois curtos picos de 
45 minutos em razão do excesso de veículos. Nos demais dias, o tempo não 
passou de 30 minutos. Vale lembrar que, em 2018, por exemplo, o tempo de 
espera na fila chegou a 210 minutos (mais de 3h) nesta mesma época, ou seja, 
o tempo máximo para embarque melhorou 78,5%. 

Em tempo, o serviço continua sendo gratuito e no ano passado transportou 
cerca de 460 mil pedestres e mais de 87 mil ciclistas.. 
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Inscrições para vagas do Hospital Regional do Litoral Norte 
iniciam em fevereiro 

 

Unidade construída pelo programa Saúde em Ação, do governo do estado, 
oferece 500 vagas para 38 cargos 
 
Entre 3 e 6 de fevereiro estarão abertas as inscrições para o processo seletivo 
de profissionais interessados em trabalhar no novo Hospital Regional do Litoral 
Norte, em Caraguatatuba, construído pelo Programa Saúde em Ação, do 
governo do estado de São Paulo. 
 
A seleção fica a cargo do Instituto Sócrates Guanaes, organização social que 
administrará o hospital. São mais de 500 vagas disponíveis para 38 cargos, 
com salários que vão de R$ 1.200 a R$ 7.200. 
 
Os interessados devem comparecer na Associação Comercial de 
Caraguatatuba, localizada na rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro, das 
9 às 16h, para participar da seleção. É necessário apresentar a ficha de 
inscrição preenchida e os documentos (originais e cópias) descritos no 
site www.isgsaude.org, dentro da aba “Trabalhe conosco”. Não será cobrada 
taxa de inscrição. 
 

https://d.costanorte.com.br/geral


 

 

 

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 
área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista coletiva. 
Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 
 
Programa Saúde em Ação 
O Saúde em Ação é uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento. Estão sendo investidos R$ 830 
milhões na construção e reforma de hospitais, UBS, CAPS e AME. São mais 
de 160 obras feitas nas regiões de Itapeva, Litoral Norte, Vale do Ribeira, Vale 
do Jurumirim e metropolitana de Campinas. 
 
O Hospital Regional do Litoral Norte recebeu investimento de R$ 188 milhões 
incluindo a construção e compra de equipamentos. Com mais de 29 mil metros 
quadrados de área, a unidade contará com 220 leitos e iniciará suas operações 
no primeiro semestre de 2020. 
 
O terreno contará ainda com um bloco anexo destinado a radioterapia, 
oncologia e fisioterapia, que será entregue até o fim de 2020. 
 
Cargos disponíveis 
– Analista de Comunicação 
– Analista de Contratos 
– 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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Hospital Regional do Litoral Norte inicia seleção de 500 profissionais 
Construída pelo Governo do Estado, unidade oferece vagas para 38 cargos; 
inscrições começam em fevereiro 

  

Entre 3 e 6 de fevereiro estarão abertas as inscrições para o processo seletivo 
de profissionais interessados em trabalhar no novo Hospital Regional do Litoral 
Norte, em Caraguatatuba, construído pelo Programa Saúde em Ação, do 
Governo do Estado de São Paulo. 

A seleção fica a cargo do Instituto Sócrates Guanaes, organização social que 
administrará o hospital. São mais de 500 vagas disponíveis para 38 cargos, 
com salários que vão de R$ 1.200 a R$ 7.200. 

Para participar do processo os interessados devem comparecer na Associação 
Comercial de Caraguatatuba, localizada na rua Engenheiro João Fonseca, 484 
– Centro, das 9 às 16h. 

É necessário apresentar a ficha de inscrição preenchida e os documentos 
(originais e cópias) descritos no site www.isgsaude.org, dentro da aba 
“Trabalhe conosco”. Não será cobrada taxa de inscrição. 

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 
área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista coletiva. 
Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 

Cargos disponíveis: 
– Analista de Comunicação 
– Analista de Contratos 
– 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 

http://www.isgsaude.org/novo/


 

 

 

– 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 

Programa Saúde em Ação 

O Saúde em Ação é uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento. Estão sendo investidos R$ 830 
milhões na construção e reforma de hospitais, UBS, CAPS e AME. São mais 
de 160 obras feitas nas regiões de Itapeva, Litoral Norte, Vale do Ribeira, Vale 
do Jurumirim e metropolitana de Campinas. 

O Hospital Regional do Litoral Norte recebeu investimento de R$ 188 milhões 
incluindo a construção e compra de equipamentos. Com mais de 29 mil metros 
quadrados de área, a unidade contará com 220 leitos e iniciará suas operações 
no primeiro semestre de 2020. 

O terreno contará ainda com um bloco anexo destinado a radioterapia, 
oncologia e fisioterapia, que será entregue até o fim de 2020. 
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Hospital de Caraguatatuba-SP abre concurso com mais de 500 
vagas 

 
Prestes a inaugurar, o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, 
São Paulo, realiza seu primeiro concurso com mais de 500 vagas. De acordo 
com o Instituto Sócrates Guanaes, gestor da unidade, a oferta é para 
contratação emergencial e formação de cadastro de reserva. Profissionais dois 
níveis médio e superior poderão se inscrever a partir de 3 de fevereiro. 

A seleção tem chances disponíveis em 38 cargos diferentes, cujos salários 
variam entre R$1,2 mil e R$7,2 mil. Ao todo, mais de 500 oportunidades serão 
preenchidas entre abril e dezembro deste ano. 

Quem tem ensino médio completo poderá se candidatar a telefonista, 
maqueiro, motorista, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia. Os ganhos 
vão de R$1.200 a R$1.800. 

Já no nível técnico, as oportunidades são para técnico de Aparelho Gessado, 
técnico de Radiologia, técnico de Enfermagem, técnico de Enfermagem + 
Instrumentação Cirúrgica, técnico de Enfermagem do Trabalho, técnico de 
Radioterapia. 

Além de técnico de Saúde Bucal, técnico de Segurança do Trabalho, técnico de 
TI. Os vencimentos para esses cargos do concurso Hospital de Caraguatatuba-
SP são variáveis de R$1.890 a R$2.100. 

Enquanto no nível superior, as vagas são para analista de comunicação, 
analista de contratos, 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. 

 

https://folhadirigida.com.br/concursos/visualizar/hospital-regional-de-caraguatatuba-sp-2020-diversos-cargos
https://folhadirigida.com.br/concursos/visualizar/hospital-regional-de-caraguatatuba-sp-2020-diversos-cargos


 

 

 

O novo Hospital Regional do Litoral Norte-SP receberá mais de 500 
profissionais (Foto: Prefeitura de Caraguatatuba-SP) 
Assim como enfermeiro oncologia / radioterapia, enfermeiro do trabalho, 
enfermeiro generalista, enfermeiro serviço de apoio de diagnostico terapêutico 
(sadt), engenheiro do trabalho, farmacêutico, faturista, fonoaudiólogo, 
nutricionista, odontólogo, ouvidor, psicólogo, terapeuta ocupacional. As 
remunerações são de R$2.300 a R$7.200. 

Na maioria dos casos será preciso apresentar o currículo atualizado e 
experiência na área. O que poderá ser comprovado por meio de cópia e 
original de Carteira de Trabalho ou declarações firmadas pelo responsável da 
instituição, em papel timbrado onde conste número do CNPJ, endereço e 
telefone de contato. 

A jornada de trabalho dos aprovados será variável de 24 a 44 horas por 
semana. O município de Caraguatatuba fica a cerca de 170 km de São Paulo 
Capital. O edital não informa o número de chances por carreira. 

Concurso Hospital de Caraguatatuba-SP: inscrições em fevereiro 

As inscrições serão presenciais, mediante apresentação da ficha preenchida 
(acesse o link) e os documentos exigidos para cada cargo (originais e cópias). 
Não será cobrada qualquer taxa. 

Os cadastros poderão ser feitos nos dias 3, 4, 5 e 6 de fevereiro. O 
atendimento será das 9h às 16h, na Associação Comercial e Empresarial de 
Caraguatatuba (Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro). 

O concurso Hospital de Caraguatatuba-SP contará com prova de conhecimento 
técnico, de caráter eliminatório e classificatório, para cada área de atuação, 
além de conhecimentos em Informática. A aplicação está marcada para o 
período de 17 à 20 de fevereiro, a depender da vaga em disputa. 

O edital não traz informações sobre o número de questões de cada disciplina, 
seus pesos e critérios de aprovação na etapa. Os concorrentes ainda serão 
submetidos a entrevista coletiva, de caráter classificatório e eliminatório, a 
partir de 2 de março. 

Os resultados estão previstos para serem divulgados no dia 17 de abril. O 
prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, destacou a importância da realização 
desse novo processo seletivo na cidade. 

“Fico feliz que o processo seletivo seja todo feito na cidade de Caraguatatuba. 
Os candidatos terão quatro dias para a inscrição e depois passam por provas 
técnicas e entrevista”, disse. 

Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), a prefeitura irá 
auxiliar os candidatos com cópia da documentação exigida em edital, durante o 

http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf
https://folhadirigida.com.br/concursos/visualizar/hospital-regional-de-caraguatatuba-sp-2020-diversos-cargos


 

 

 

período de inscrição. Os interessados devem se dirigir ao local na Rua 
Taubaté, 520 – Sumaré, com toda a documentação necessária. 
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Hospital Regional de Caraguatatuba abre 500 vagas de 
emprego 

 

Foto: Divulgação 
 
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. 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

Veículo: Poços Já 
 

Moe & Banda se apresentam nos 7Km Toca Raul em 
Caraguatatuba 

Como músico, Moe tem como ponto forte seu tributo a Raul Seixas (foto: 
divulgação) 
 
Artista reconhecido em Poços e região e um dos melhores atletas de trail run 
da cidade, Moe apresenta com sua banda  neste sábado, 25, em 
Caraguatatuba, no litoral de São Paulo. O show acontece durante os 7km Toca 
Raul, evento que une os amantes da corrida e do rock n’ roll.  

Esse evento nasceu em 2019, com uma etapa em São Thomé das Letras, que 
também contou com a participação de Moe. Em 2020, os 7km Toca Raul se 



 

 

 

expandiu e, além da etapa deste sábado em Caraguatatuba, haverá mais três 
etapas: Campos do Jordão/SP, São Thomé das Letras/MG e Paraty/RJ. 

Moe explica que na etapa de São Thomé das Letras no ano passado, por 
causa da passagem de som, ele não conseguiu correr, mas, neste sábado em 
Caraguatatuba, a ideia é conseguir mostrar seu lado artista e seu lado atleta.     

 
Além de Músico, Moe é um dos principais atletas de trail run da cidade (foto: 
divulgação) 
 
“Nosso show  faz parte do evento 7 Km Toca Raul, é aberto ao público e 
acontece logo após a premiação, com início previsto para as 18h30. Após a 
apresentação de Moe e Banda, sobe ao palco a Banda Folia, às 21 horas. O 
show faz parte do Caraguatatuba Summer Festival. A prefeitura de 
Caraguatatuba espera em torno de 150 mil turistas esse final de semana. Vão 
haver outros shows na cidade, como:  CPM 22, Maria Rita e outros”, conta 
Moe. 

“Começamos essa parceria em janeiro de 2019, quando conversei com 
organizador da corrida, Jesus dos Reis Washington, da empresa Atenas. Ele 
iria realizar os 5 km Toca Raul em São Thomé das Letras, falei sobre a banda 
ele nos contratou. Foi um sucesso e esse ano terá em Caraguá e mais três 
cidades. O importante deste evento é  o fato dele conseguir unir a música e o 
esporte”, diz Moe. 

A banda conta com Moe, no violão e voz; Mário Mastri, na guitarra; Paty Lobo, 
no contrabaixo e Van Limonge, na  Bateria. 
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Projeto Guri abre 492 vagas para cursos gratuitos na RMVale 
 

O período de inscrições vai de 27 de janeiro a 28 de fevereiro 

 

Para participar não é necessário conhecimento prévio de música 
Divulgação/Gustavo Morita/Projeto Guri 

  

O Projeto Guri está com 492 vagas abertas para cursos gratuitos de 
instrumentos musicais, canto coral e iniciação musical na RMVale. As 
inscrições se iniciam nesta segunda (27) e vão até 28 de fevereiro, e devem 
ser realizadas pessoalmente no polo de cada cidade. Os cursos são voltados 
para crianças e adolescentes, de 6 a 18 anos incompletos. 

Para participar dos cursos não é necessário ter conhecimento prévio de 
música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos. Basta que os 
interessados compareçam ao polo em que o curso será realizado 
acompanhado dos responsáveis. Os cursos oferecidos, horário de atendimento 
e endereço de cada polo você confere abaixo. As inscrições ocorrerão por 
ordem de chegada. 

Para realizar a matrícula são necessários os seguintes documentos: certidão 
de nascimento ou RG (original e cópia), comprovante de matrícula escolar e/ou 



 

 

 

declaração de frequência escolar, RG do responsável (original e cópia) e 
comprovante de endereço para consulta. 

Polo Aparecida 

Vagas: 29 

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: contrabaixo, teclado/piano, 
viola, violino e violoncelo 

Telefone: (12) 3108-2106 

Horário de funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30 

Endereço: Rua Valério Francisco, s/n°, Centro – Aparecida/SP 

Polo Caçapava 

Vagas: 21 

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: iniciação musical, 
percussão e violão 

Telefone: (12) 3652-9222 

Horário de funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30 

Endereço: Avenida Doutor José de Moura Resende, 475, Vera Cruz – 
Caçapava/SP 

Polo Cachoeira Paulista 

Vagas: 36 

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: contrabaixo, coral juvenil, 
percussão, violão e violoncelo 

Telefone: (12) 3101-4319 

Horário de funcionamento: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30 

Endereço: Rua Benedito Oliveira, s/n°, Vila Cacarro – Cachoeira Paulista/SP 

 Polo Campos do Jordão 

Vagas: 11 

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: trombone, trompete, viola, 
violão e violino 

Telefone: (12) 3664-5441 

Horário de funcionamento: terças e quintas-feiras, 9h às 11h e das 13h30 às 
17h30 



 

 

 

Endereço: Rua José Benedito Bicudo, 75, Vila Paulista – Campos do 
Jordão/SP 

 Polo Distrito de Moreira César 

Vagas: 13 

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: clarinete, percussão, viola, 
violino e violoncelo 

Telefone: (12) 3637-4476 

Horário de funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 17h30 

Endereço: Rua Doutor Gonzaga, s/n°, Centro – Moreira César/SP 

Polo FUNDACC – Caraguatatuba 

Vagas: 22 

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: clarinete, contrabaixo, coral 
juvenil, viola, violino e violoncelo 

Telefone: (12) 3887-2712 

Horário de funcionamento: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30 

Endereço: Avenida José da Costa Pinheiro Jr., 2161, Perequê Mirim – 
Caraguatatuba/SP 

 Polo Guaratinguetá 

Vagas: 116 

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: contrabaixo, coral juvenil, 
percussão, tecnologia musical, viola, violão, violino e violoncelo 

Telefone: (12) 3132-7828 

Horário de funcionamento: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30 

Endereço: Rua Neir Ortiz Pereira, 1021, São Benedito – Guaratinguetá/SP 

 Polo Ilhabela 

Vagas: 12 

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: coral juvenil e violão 

Telefone: (12) 3895-8215 

Horário de funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 14h às 18h 

Endereço: Rua Ernesto de Oliveira, 996, Barra Velha – Ilhabela/SP 

  



 

 

 

Polo Lagoinha 

Vagas: 83 

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: coral juvenil, iniciação 
musical, percussão e violão 

Telefone: (12) 3647-1179 

Horário de funcionamento: quartas e sextas-feiras, das 13h às 17h 

Endereço: Rua Padre João Paulo, 371, Centro – Lagoinha/SP 

 Polo Paraibuna 

Vagas: 10 

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: percussão e violão 

Telefone: (12) 3974-0139 

Horário de funcionamento: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30 

Endereço: Praça Monsenhor Ernesto Almirio Arantes, 64, Centro – 
Paraibuna/SP 

 Polo Regional São José dos Campos 

Vagas: 45 

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: clarinete, coral juvenil, 
eufônio, flauta transversal, iniciação musical, saxofone, teclado/piano, 
trompete, tuba, violino e violoncelo 

Telefone: (12) 3941-6129 

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 
17h30 

Endereço: Avenida Olivo Gomes, 100, Santana - São José dos Campos/SP 

 Polo Roseira 

Vagas: 13 

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: iniciação musical, 
percussão e violão 

Telefone: (12) 3646-2351 

Horário de funcionamento: quartas e sextas-feiras, das 8h às 11h 

Endereço: Rua Dom Epaminondas, 95, Centro – Roseira/SP 

  

Polo São José dos Campos 



 

 

 

Vagas: 37 

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: cavaco, coral juvenil, 
percussão e violão 

Telefone: (12) 3966-3882 

Horário de funcionamento: quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h e das 13h30 
às 17h30 

Endereço: Avenida Adilson José da Cruz, 7581, Dom Pedro I - São José dos 
Campos/SP 

 Polo Ubatuba - Prefeitura 

Vagas: 11 

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: iniciação musical 

Telefone: (12) 3833-7237 

Horário de funcionamento: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30 

Endereço: Rua Coronel Domiciano, 19, Centro – Ubatuba/SP 

Nos polos de Areias, Lorena, Piquete, Pindamonhangaba, São Francisco 
Xavier, São Luiz do Paraitinga, Silveiras e Taubaté também existem vagas 
abertas. 

 Para mais informações, acesse: www.projetoguri.org.br/matriculas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.projetoguri.org.br/matriculas
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Caminhão perde freio em morro e atropela criança em Caraguá 
 
Vítima sofreu fraturas nos braços e ferimentos na cabeça 
 

 

Caminhão estava no topo do morro, quando perdeu o freio 
Reprodução/Redes Sociais 

Uma criança de 4 anos foi atropelada por um caminhão na manhã deste 
sábado (25), no bairro Casa Grande, em Caraguatatuba. O veículo estava em 
um morro e teria perdido o freio, quando atingiu o menino. A vítima sofreu 
fraturas e ferimentos na cabeça. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 
10h30, em um morro, à rua Inês de Fátima. A princípio, o veículo estava 
estacionado na via e teria perdido o freio, quando desceu de forma 
desgovernada. O caminhão estava carregado de tijolos e só parou depois de 
ter batido em um muro de uma casa. 

O menino foi socorrido pelos bombeiros, com fraturas em um dos braços e 
ferimentos na cabeça. A criança foi encaminhada à Santa Casa da cidade pelo 
Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).   Até esta publicação não 
havia informações sobre o estado atual de saúde da vítima.  
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Passagem de ônibus intermunicipal fica mais cara a partir 
deste domingo 

 
O aumento leva em conta alta dos combustíveis e custo de mão de obra 
 

 

Reajuste médio aplicado foi de 6,56% 
Divulgação/EMTU 

As novas tarifas dos ônibus intermunicipais da EMTU (Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos) começam a valer a partir deste domingo (26). O 
governo estadual anunciou o reajuste médio de 6,56% nesta semana. 

Portanto, a viagem de São José dos Campos a Caraguatatuba, que antes era 
feita por R$ 32,70, agora o usuário terá que desembolsar R$ 34,75 -- aumento 
de R$ 2,05 (confira mais abaixo outros valores). 

PUBLICIDADE 

O Estado justificou que os índices de reajuste levam em conta o aumento dos 
combustíveis e a elevação do custo de mão de obra. Vale ressaltar que o 
reajuste atinge as cinco regiões metropolitanas de São Paulo: Grande São 
Paulo, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba e as cidades da RMVale, 
incluindo o Litoral Norte. 

Para conferir o aumento de todas linhas clique aqui. 
Novos valores: 

- São José dos Campos a Jacareí (R$ 5,85) 

- Taubaté a São José (R$ 12,65) 

http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/itinerarios-e-tarifas/tarifas-em-formato-pdf.fss


 

 

 

- São Sebastião a Taubaté (R$ 59,20) 

- Caraguatatuba a São José dos Campos (R$ 34,75) 

- Paraibuna a São José (R$ 7,80) 

- Aparecida a Taubaté (R$ 13,95) 
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Casal descobre sexo de bebê em voo de asa delta na praia; 
veja o vídeo 

 
 
Bolo revelação, bexigas, caixa surpresa são as formas mais tradicionais de 
fazer um chá revelação. Mas esse não era o desejo do casal, Dany Wings, 39 e 
Daniel Pacheco, 42. Apaixonados por voo de asa delta, os recém-casados 
decidiram que iriam descobrir o sexo do bebê nas alturas. A revelação 
aconteceu na tarde de ontem, no pouso do clube de voo livre, em 
Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo.  
 
"Quando soube da minha gravidez, a gente nem teve trabalho em ficar 
pensado no que ia fazer, na hora sabíamos que seria em relação a asa delta. 
Porque eu queria muito que esse momento da revelação do nosso filho fosse 
algo relacionado com o meu estilo de vida", disse Dany. 
 
Aos quatro meses de gestação, Dany conta que desde criança sempre gostou 
de voo, mas foi há seis anos que ela se profissionalizou e recebeu patrocínio 
para voar profissionalmente. Atualmente, ela é piloto de asa delta e estuda 
biomedicina. O marido é engenheiro, mas também voa e diz que o chá 
revelação não poderia ser de outra forma.  
 



 

 

 

Ela descobriu a gestação durante um campeonato de asa delta no interior de 
Pernambuco. O amigo Denilson, que fez o voo revelando o sexo do bebê foi o 
primeiro a suspeitar da gravidez.  
 
Inicialmente, a piloto acreditava ser um menino, que se chamaria Benjamim. No 
entanto, pouco depois, ela sonhou que seria uma menina. 
 
“Depois desse sonho eu tinha essa convicção bem clara. No chá revelação eu 
coloquei uma fitinha rosa e dizia para o meu marido: é menina e vai ser Letícia” 
 
Vários amigos do casal, inclusive, o próprio Daniel decolou ontem, mas só a 
irmã dele e o piloto sabiam o sexo da criança. Para a mãe foi difícil aguentar a 
curiosidade. 
  
"Depois eu me arrependi e disse que queria saber o resultado, mas eles 
disseram não, não. Agora vai até o fim. Mas eu sabia que ia ser marcante, só 
não sabia que ia virar notícia", afirma, Dany, aos risos.  
 

 
Dany Wings e Daniel Pacheco estão esperando uma menina, que vai se 
chamar Letícia (Imagem: Arquivo Pessoal) 
 
A revelação feita pelo Voo Livre Caraguá, empresa especializada em voo de 
asa delta, mostra em vídeo, o momento em que a fumaça rosa começa 
aparecer no céu, revelando que a Letícia está a caminho.  
 



 

 

 

"Eu senti mais adrenalina de ver do que voar, e quando eu vi a fumaça rosa 
saindo foi uma sensação muito boa de ser o que eu estava pressentindo. Foi 
muito bonito. Um show para todos que estavam acompanhando", descreve, 
Dany.  
 
Além de amigo pessoal do casal, Denilson Oliveira, 41, acredita que foi o piloto 
escolhido por sua experiência em voos e pelo fato deles acreditarem que ele 
seria capaz de guardar o segredo. Mas segundo ele, a ideia quase deu errado.  
 
"Nós tínhamos três sistemas para fazer dar certo, todos falharam. A única asa 
que funcionou foi a minha, mas eu apertei o botão e não funcionou direito. Saiu 
uma cor bem fraquinha e com o azul do céu, todos pensaram que era menino, 
mas daí eu comecei a apertar e eu fiz na marra funcionar. Tinha que dar certo. 
Foi muita emoção", diz. 
 
Para o futuro pai, a chegada da filha é um presente e ele espera poder voar 
com ela no futuro. "Nós vamos compartilhar, ela vai nos acompanhar nos 
eventos, nos campeonatos. É algo que nós julgamos ser muito saudável, muito 
gostoso, então esperamos que a nossa Letícia tenha essa mesma paixão. Filho 
de voador, voador é. Eu espero um dia voar junto com ela, não só na mesma 
asa, mas que ela tenha a própria dela", finaliza Pacheco.  
 
Dany diz que não parou de voar, embora, agora voe com mais cautela. "Agora 
eu faço voos mais no final do dia e vou escolher lugares mais tranquilos para 
voar. Vou fazer voos locais”. 
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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. 

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), 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), 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. 

https://www.agoravale.com.br/GCWAVRESP/Manager/Editor/js/tinymce/plugins/filemanager/uploader/noticias/2020/janeiro/travessos-agoravale.jpg


 

 

 

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 (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. 
 
Confira aqui as atrações na Praça da Cultura (Centro). 
Confira aqui as atrações na Praça do Artesanato. 
Confira aqui as atrações na Praça de Eventos (Porto Novo). 
Confira aqui as atrações na Praça do Massaguaçu. 
Confira aqui as atrações no Mirante Por do Som. 

 
 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/12/Tabela-Caraguatatuba-Summer-Festival.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/12/Tabela-ARTESOM.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/01/Tabela-Caraguatatuba-Summer-Festival-Porto.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/12/Tabela-Caraguatatuba-Summer-Festival-Massagua%C3%A7u.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/12/Tabela-Por-do-Som.pdf
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Desconto de 10% na parcela única do IPTU termina na próxima 
sexta-feira (31) em Caraguatatuba 

Caso o carnê do IPTU não tenha sido entregue na residência do contribuinte, a 2ª 
via do imposto pode ser requisitada pessoalmente das 9h às 16h30, no Cadastro 

Os contribuintes de Caraguatatuba podem quitar o carnê do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) de 2020 com 10% de desconto na parcela única até o 
dia 31 de janeiro (sexta-feira). A Prefeitura de Caraguatatuba enviou 83.632 
carnês do IPTU pelos Correios.  

Caso o carnê do IPTU não tenha sido entregue na residência do contribuinte, a 
2ª via do imposto pode ser requisitada pessoalmente das 9h às 16h30, no 
Cadastro (Área de Tributos Imobiliários /Guichê 4), no Paço Municipal, no 
Centro.  

Na internet, a 2ª via do carnê também está disponível no 
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 o imposto à vista, com 5% de desconto na 
cota única, com vencimento no dia 20 de fevereiro. O carnê pode ser 
dividido em 11 vezes, com o pagamento da primeira parcela no dia 20 de 
fevereiro (quinta-feira).  
 
Nos dias em que o vencimento coincidir com finais de semana e feriados, o 
tributo poderá ser pago no próximo dia útil. 
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 foram 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 pode ser solicitada no Posto do Acessa SP, na Praça Diógenes 
Ribeiro de Lima, no Centro. O cidadão precisa 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. 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
mailto:cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 

 

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 
(sexta-feira) 
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 atendimento ao público: 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
mailto:cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br
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Veículo: Ubatuba Acontece 

 

Homem furta UBS do Perequê-Mirim em Caraguatatuba e acaba 
preso 

 

Um homem com apoio de um adolescente furtou diversos objetos da UBS 
(Unidade Básica de Saúde) do bairro Perequê-Mirim em Caraguatatuba, na 
noite de quinta-feira (23), conforme informações da polícia. O indivíduo invadiu 
o posto para furtar equipamentos. Surpreendido pela Polícia Militar quando já 
havia concluído o furto, entrou em luta corporal com uma PM. Na sequência 
acabou algemado por resistir aos PMs e preso. Ainda referente a ocorrência, 
foi localizado um carro, onde se encontravam os objetos furtados e um 
adolescente. Preso em flagrante o homem foi conduzido para a Delegacia de 
Polícia Civil para o registro do Boletim de Ocorrência, permanecendo detido à 
disposição da Justiça. O veículo foi apreendido. 
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Força Tática apreende drogas e cerca de R$ 1.500 com 
suspeito de tráfico em Caraguatatuba 

 

 

Um homem foi preso pela Polícia Militar, por meio da equipe da Força Tática, 
após denúncia sobre um suspeito que agiria vendendo drogas utilizando o seu 
veículo, um Fiat Uno. Os policiais prenderam o suspeito no Morro do Algodão, 
em Caraguatatuba, encontrando em seu poder 500 gramas de cocaína e crack, 
além da importância de R$ 1.169,00 que segundo ele, era dinheiro proveniente 
do tráfico de entorpecentes. Durante a abordagem o homem revelou que 
morava em uma residência localizada no bairro Poiares. A polícia 
acompanhada pelo suspeito foi até a casa onde apreendeu 366 pinos de 



 

 

 

cocaína, 63 porções de cocaína, 195 porções de crack e R$ 399,50 em 
dinheiro. Preso em flagrante, o homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia 
Civil, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência, permanecendo detido à 
disposição da Justiça. 
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Mulher dirigindo em alta velocidade invade posto de 
combustíveis em Caraguatatuba 

 

Funcionários de um posto de combustível localizado na Avenida Miguel Varlez, 
em CAraguatatuba, levaram um susto ao serem surpreendidos por um veículo 
que adentrou o local e alta velocidade. Por sorte ninguém se feriu. Uma mulher 
dirigindo um VW Fox invadiu o posto e se chocou com uma pilha de bebidas. A 
Polícia Militar foi acionada e a mulher com sinais que estaria alcoolizada, se 
negou a fazer o teste do bafômetro. Conduzida para a Delegacia de Polícia 
Civil, foi indiciada por embriagues ao volante, sendo colocada à disposição da 
Justiça. 
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Caminhão desce ladeira desgovernado e atropela neto e avô no 
Casa Branca em Caraguatatuba 

 

Na manhã deste sábado, um menino de 5 anos sofreu traumatismo craniano e 
outras lesões causados por atropelamento por um caminhão, na rua Inês de 
Fátima, bairro Casa Branca, em Caraguatatuba. O avô de 83 anos se feriu no 
braço ao tentar proteger a criança. O acidente ocorreu por volta das 10h30 
quando o caminhão que estava carregado de areia que era descarregada em 
uma parte mais alta da rua, desceu a via desgovernado, supondo-se que tenha 
havido pane no freio. Após atropelar neto e avô, o caminhão parou n muro de 
uma residência. Bombeiros ajudaram nos primeiros socorros às vítimas.A 
criança foi socorrida pelo SAMU e removida para o Hospital Stella Maris. Além 
do ferimento na cabeça, havia suspeita de fratura na clavícula e ferimento no 
rosto. 
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Caraguatatuba promove capacitação com foco nas vagas do 
Hospital Regional 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba, promoverá aos interessados no 
processo seletivo do Hospital Regional um treinamento especial para preparar 
a população nesta oportunidade única. 

A capacitação será na terça-feira (28/01), às 14h, no salão do Centro Integrado 
de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi) e abordará técnicas 
de como se comportar em uma entrevista de emprego e elaboração de 
currículo. 

O final da palestra será aberto para questionamentos específicos do processo 
seletivo do Hospital Regional do Litoral Norte. 

O coordenador do PAT, Allan Mattos, explica que a iniciativa é auxiliar a 
população para que tenha o melhor desempenho no processo de seleção. “O 
primeiro passo é ler atentamente o edital e a partir disto, buscar a 
documentação para o dia da inscrição”, destaca. 

Quem quiser garantir a vaga na palestra pode ligar direto para o PAT no 
telefone (12) 3882-5211. 

O Ciapi fica na Avenida Jorge Burihan, 30 – Jardim Jaqueira (próximo à 
rodoviária). 



 

 

 

Processo 

O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Regional do Litoral Norte, em 
Caraguatatuba, abre o Processo Seletivo Emergencial para contratação 
imediata e cadastro reserva de profissionais em 38 diferentes cargos, cujos 
salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 7,2 mil. No total, serão mais de 500 vagas 
a serem preenchidas entre março e dezembro de 2020. 

As inscrições ficarão abertas nos dias 03, 04, 05 e 06 de fevereiro, das 9h às 
16h, na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), que fica 
na Rua Engenheiro João Fonseca, 484 – Centro, Caraguatatuba – SP. Não 
será cobrada qualquer taxa de inscrição. Os interessados devem comparecer 
ao local de inscrição munidos da ficha de inscrição preenchida, bem como dos 
documentos exigidos (originais e cópias). 

Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos 
no site do Instituto: www.isgsaude.org – link ‘Trabalhe Conosco’. O candidato 
deve selecionar a unidade HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE para 
acessar a Ficha de Inscrição do Processo Seletivo. 

Segue o link da ficha de inscrição 
http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579716899.pdf e do 
cronograma http://www.isgsaude.org/site/arquivos/processos/1579717802.pdf. 

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico para cada 
área de atuação, além de conhecimentos em informática e entrevista coletiva. 
Todas as etapas são classificatórias e eliminatórias. 
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Homem é preso por tentativa de estupro de vulnerável em 
Caraguatatuba 

 

 

Um homem foi preso denunciado por tentativa de estupro de vulnerável, na 
noite de sexta-feira (24), em Caraguatatuba. A mãe da menina de seis anos 
acionou a Polícia Militar, acusando o namorado de sua mãe de ter beijado sua 
filha na boca, enquanto os dois estavam sozinhos assistindo tv. Durante a 
abordagem o denunciado confessou ter beijado a vítima, o que levou à sua 
prisão em flagrante. O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia 
Civil, onde foi registrada a ocorrência, permanecendo à disposição da Justiça. 
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Bicho-preguiça é resgatado de telhado no Olaria em 
Caraguatatuba 

 

 

Uma moradora do bairro Olaria em Caraguatatuba, avistou um bicho-preguiça 
no telhado de sua casa, e acionou a Polícia Ambiental no sábado (25) no 
período da tarde. Policiais da Ambiental compareceram ao local e se 
prepararam para o resgate por perceberem que a preguiça poderia cair do 
telhado há qualquer momento. O animal já em idade adulta foi resgatado pelos 
policiais e removido para o seu habitat, uma área de mata, não sem antes de 
ser examinado e constatado que não tinha nenhum ferimento. Não se sabe o 
que levou o bicho-preguiça a ir parar no telhado da residência. 
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Obras de drenagem de Caraguá estão em execução e aguardam 
financiamento para serem concluídas 
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Prefeitura de Caraguá entregará ainda este ano novas escolas no 
Getuba, Golfinho, UBS no Rio do Ouro e UPA na Zona Sul 
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Fazendas de Mariscos da Cocanha serão abertas para visitação de 
turistas e moradores 
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