
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Segunda e Terça-Feira, 08 e 09 de Novembro de 2021. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 159 vagas de emprego nesta segunda-feira (08) 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Problemas financeiros e telefonia móvel 'lideram' queixas do Procon de 

Caraguatatuba em outubro 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba está com inscrições abertas até terça para curso de 

Modelagem de Roupas Plus Size 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba começa a semana com 159 vagas de emprego 

 

Caraguatatuba 

Em Caraguá, vereadores visitam sede da Sabesp no Porto Novo para discutir 

investimentos em saneamento 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga calendário de eventos para fim de ano e verão 

 

Caraguatatuba 

Chegada do Papai Noel no Serramar Shopping será neste sábado com 

apresentação de Coral Natalino 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Professor de Caraguá publica artigo na principal revista científica do mundo 

 

Contra e Verso 

Caraguatatuba 

Guerra do Transporte Coletivo causa Desgaste Político 

 

 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/pat-de-caraguatatuba-tem-159-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-08/
https://radarlitoral.com.br/noticias/18430/problemas-financeiros-e-telefonia-movel-'lideram'-queixas-do-procon-de-caraguatatuba-em-outubro
https://radarlitoral.com.br/noticias/18430/problemas-financeiros-e-telefonia-movel-'lideram'-queixas-do-procon-de-caraguatatuba-em-outubro
https://radarlitoral.com.br/noticias/18428/fundo-social-de-caraguatatuba-esta-com-inscricoes-abertas-ate-terca-para-curso-de-modelagem-de-roupas-plus-size
https://radarlitoral.com.br/noticias/18428/fundo-social-de-caraguatatuba-esta-com-inscricoes-abertas-ate-terca-para-curso-de-modelagem-de-roupas-plus-size
https://radarlitoral.com.br/noticias/18427/pat-de-caraguatatuba-comeca-a-semana-com-159-vagas-de-emprego-
https://radarlitoral.com.br/noticias/18426/em-caragua-vereadores-visitam-sede-da-sabesp-no-porto-novo-para-discutir-investimentos-em-saneamento
https://radarlitoral.com.br/noticias/18426/em-caragua-vereadores-visitam-sede-da-sabesp-no-porto-novo-para-discutir-investimentos-em-saneamento
https://radarlitoral.com.br/noticias/18424/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-calendario-de-eventos-para-fim-de-ano-e-verao
https://radarlitoral.com.br/noticias/18434/chegada-do-papai-noel-no-serramar-shopping-sera-neste-sabado-com-apresentacao-de-coral-natalino
https://radarlitoral.com.br/noticias/18434/chegada-do-papai-noel-no-serramar-shopping-sera-neste-sabado-com-apresentacao-de-coral-natalino
https://novaimprensa.com/2021/11/professor-caragua-revista-nature.html
https://contraeverso.com.br/guerra-do-transporte-coletivo-causa-desgaste-politico/


 

 
 

O Vale 

Caraguatatuba 

Tem vaga! PAT de Caraguá disponibiliza 159 oportunidades de emprego 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba: melhores praias, como chegar e muito mais 

 

Caraguatatuba 

Moradora denuncia série de assassinatos de cães e gatos em Caraguatatuba (SP) 

 

Caraguatatuba 

Morte de 15 gatos por envenenamento será investigada pela Polícia Civil de 

Caraguatatuba (SP) 

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Arena Freestyle Show marca final de semana em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Quatro artistas de Caraguatatuba são premiados na 1ª Mostra de Saberes 

Artesanais do Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba fica na 3ª colocação em campeonato de Futevôlei em Taubaté 

 

Caraguatatuba 

1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem reúne 400 pessoas em 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba teve 120 alunos da rede municipal na 2ª fase da OBMEP 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Habitação de Caraguatatuba promove palestra motivacional para 

moradores do Nova Caragua II 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga convocação de bolsistas do PEAD desta 

semana 

 

 

https://www.ovale.com.br/emprego/tem-vaga-pat-de-caragua-disponibiliza-159-oportunidades-de-emprego-1.195578
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-melhores-praias-como-chegar-e-muito-mais-1.352095
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/moradora-denuncia-serie-de-assassinatos-de-c-es-e-gatos-em-caraguatatuba-sp-1.352202
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/morte-de-15-gatos-por-envenenamento-sera-investigada-pela-policia-civil-de-caraguatatuba-sp-1.352321
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/morte-de-15-gatos-por-envenenamento-sera-investigada-pela-policia-civil-de-caraguatatuba-sp-1.352321
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/arena-freestyle-show-marca-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/quatro-artistas-de-caraguatatuba-sao-premiados-na-1a-mostra-de-saberes-artesanais-do-litoral-norte/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/quatro-artistas-de-caraguatatuba-sao-premiados-na-1a-mostra-de-saberes-artesanais-do-litoral-norte/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/caraguatatuba-fica-na-3a-colocacao-em-campeonato-de-futevolei-em-taubate/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/1a-caminhada-beneficente-pela-saude-do-homem-reune-400-pessoas-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/1a-caminhada-beneficente-pela-saude-do-homem-reune-400-pessoas-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/caraguatatuba-teve-120-alunos-da-rede-municipal-na-2a-fase-da-obmep/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/secretaria-de-habitacao-de-caraguatatuba-promove-palestra-motivacional-para-moradores-do-nova-caragua-ii/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/secretaria-de-habitacao-de-caraguatatuba-promove-palestra-motivacional-para-moradores-do-nova-caragua-ii/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-convocacao-de-bolsistas-do-pead-desta-semana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-convocacao-de-bolsistas-do-pead-desta-semana/


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa de Festuris Gramado e apresenta gibi da Turma da Mônica 

 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 159 vagas de emprego nesta segunda-feira (08) 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social realiza inscrições para curso de Modelagem de Roupas Plus Size até 

amanhã 

 

Caraguatatuba 

Problemas financeiros e telefonia móvel dominam queixas do Procon de 

Caraguatatuba em outubro 

 

Caraguá TV  

Caraguatatuba 

Artistas de Caraguatatuba são premiados 

 

Caraguatatuba 

Procon – Problemas financeiros e telefonia móvel dominam queixas 

 

012 News 

Caraguatatuba 

Plano Municipal de Pavimentação vai contemplar mais de 120 vias de 

Caraguatatuba 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Arena Freestyle Show Marca Final De Semana Em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social Realiza Inscrições Para Curso De Modelagem De Roupas Plus Size Até 

Amanhã 

 

Caraguatatuba 

Problemas Financeiros E Telefonia Móvel Dominam Queixas Do Procon De 

Caraguatatuba Em Outubro 

 

Caraguatatuba 

1ª Caminhada Beneficente Pela Saúde Do Homem Reúne 400 Pessoas Em 

Caraguatatuba 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/caraguatatuba-participa-de-festuris-gramado-e-apresenta-gibi-da-turma-da-monica/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/pat-de-caraguatatuba-tem-159-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-08/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/fundo-social-realiza-inscricoes-para-curso-de-modelagem-de-roupas-plus-size-ate-amanha/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/fundo-social-realiza-inscricoes-para-curso-de-modelagem-de-roupas-plus-size-ate-amanha/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/problemas-financeiros-e-telefonia-movel-dominam-queixas-do-procon-de-caraguatatuba-em-outubro/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2021/11/08/problemas-financeiros-e-telefonia-movel-dominam-queixas-do-procon-de-caraguatatuba-em-outubro/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/08/artistas-de-caraguatatuba-sao-premiados/
https://www.caraguatv.com.br/2021/11/08/procon-problemas-financeiros-e-telefonia-movel-dominam-queixas/
https://www.012news.com.br/plano-municipal-de-pavimentacao-vai-contemplar-mais-de-120-vias-de-caraguatatuba/
https://www.012news.com.br/plano-municipal-de-pavimentacao-vai-contemplar-mais-de-120-vias-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/arena-freestyle-show-marca-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/fundo-social-realiza-inscricoes-para-curso-de-modelagem-de-roupas-plus-size-ate-amanha/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/fundo-social-realiza-inscricoes-para-curso-de-modelagem-de-roupas-plus-size-ate-amanha/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/problemas-financeiros-e-telefonia-movel-dominam-queixas-do-procon-de-caraguatatuba-em-outubro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/problemas-financeiros-e-telefonia-movel-dominam-queixas-do-procon-de-caraguatatuba-em-outubro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/1a-caminhada-beneficente-pela-saude-do-homem-reune-400-pessoas-em-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/1a-caminhada-beneficente-pela-saude-do-homem-reune-400-pessoas-em-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Fica Na 3ª Colocação Em Campeonato De Futevôlei Em Taubaté 

 

Caraguatatuba 

Secretaria De Habitação De Caraguatatuba Promove Palestra Motivacional Para 

Moradores Do Nova Caragua II 

 

Caraguatatuba 

Arena Freestyle Show 

 

Caraguatatuba 

Alegria Marca Retomada Das Atividades Para Idosos E Pessoas Com Deficiência No 

Ciapi De Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Quatro Artistas De Caraguatatuba São Premiados Na 1ª Mostra De Saberes 

Artesanais Do Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Participa De Festuris Gramado E Apresenta Gibi Da Turma Da 

Mônica 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Teve 120 Alunos Da Rede Municipal Na 2ª Fase Da OBMEP 

 

Caraguatatuba 

PAT De Caraguatatuba Tem 159 Vagas De Emprego Nesta Segunda-Feira (08) 

 

Agora Litoral Norte 

Caraguatatuba 

Última semana inscrições no Processo Seletivo IFSP Caraguatatuba 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Atleta De Caraguatatuba É Destaque Em Campeonato De Fisiculturismo 

 

Caraguatatuba 

Produtos Da Cesta Básica Seguem Em Alta No Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Fica Na 3ª Colocação Em Campeonato De Futevôlei Em Taubaté 

 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/caraguatatuba-fica-na-3a-colocacao-em-campeonato-de-futevolei-em-taubate/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/secretaria-de-habitacao-de-caraguatatuba-promove-palestra-motivacional-para-moradores-do-nova-caragua-ii/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/secretaria-de-habitacao-de-caraguatatuba-promove-palestra-motivacional-para-moradores-do-nova-caragua-ii/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/arena-freestyle-show/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/alegria-marca-retomada-das-atividades-para-idosos-e-pessoas-com-deficiencia-no-ciapi-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/alegria-marca-retomada-das-atividades-para-idosos-e-pessoas-com-deficiencia-no-ciapi-de-caraguatatuba/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/quatro-artistas-de-caraguatatuba-sao-premiados-na-1a-mostra-de-saberes-artesanais-do-litoral-norte/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/quatro-artistas-de-caraguatatuba-sao-premiados-na-1a-mostra-de-saberes-artesanais-do-litoral-norte/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/caraguatatuba-participa-de-festuris-gramado-e-apresenta-gibi-da-turma-da-monica/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/caraguatatuba-participa-de-festuris-gramado-e-apresenta-gibi-da-turma-da-monica/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/caraguatatuba-teve-120-alunos-da-rede-municipal-na-2a-fase-da-obmep/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2021/11/08/pat-de-caraguatatuba-tem-159-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-08/
https://agoralitoralnorte.com.br/2021/11/08/ultima-semana-inscricoes-no-processo-seletivo-ifsp-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/atleta-de-caraguatatuba-e-destaque-em-campeonato-de-fisiculturismo/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/produtos-da-cesta-basica-seguem-em-alta-no-litoral-norte/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-fica-na-3a-colocacao-em-campeonato-de-futevolei-em-taubate/


 

 
 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Chegada do Papai Noel no Serramar Shopping será sábado (13/11) às 15h com 

apresentação de Coral Natalino 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga convocação de bolsistas do PEAD desta semana 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba teve 120 alunos da rede municipal na 2ª fase da OBMEP 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba participa de Festuris Gramado e apresenta gibi da Turma da Mônica 

 

Caraguatatuba 

Quatro artistas de Caraguatatuba são premiados na 1ª Mostra de Saberes Artesanais do 

Litoral Norte 

 

Caraguatatuba 

Alegria marca retomada das atividades para idosos e pessoas com deficiência no Ciapi de 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Arena Freestyle Show 

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Habitação de Caraguatatuba promove palestra motivacional para moradores 

do Nova Caragua II 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba fica na 3ª colocação em campeonato de Futevôlei em Taubaté 

 

Caraguatatuba 

1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem reúne 400 pessoas em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Problemas financeiros e telefonia móvel dominam queixas do Procon de Caraguatatuba em 

outubro 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social realiza inscrições para curso de Modelagem de Roupas Plus Size até amanhã 

 

https://falacaragua.com.br/2021/11/chegada-do-papai-noel-no-serramar-shopping-sera-sabado-13-11-as-15h-com-apresentacao-de-coral-natalino/
https://falacaragua.com.br/2021/11/chegada-do-papai-noel-no-serramar-shopping-sera-sabado-13-11-as-15h-com-apresentacao-de-coral-natalino/
https://falacaragua.com.br/2021/11/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-convocacao-de-bolsistas-do-pead-desta-semana-3/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-teve-120-alunos-da-rede-municipal-na-2a-fase-da-obmep/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-participa-de-festuris-gramado-e-apresenta-gibi-da-turma-da-monica/
https://falacaragua.com.br/2021/11/quatro-artistas-de-caraguatatuba-sao-premiados-na-1a-mostra-de-saberes-artesanais-do-litoral-norte/
https://falacaragua.com.br/2021/11/quatro-artistas-de-caraguatatuba-sao-premiados-na-1a-mostra-de-saberes-artesanais-do-litoral-norte/
https://falacaragua.com.br/2021/11/alegria-marca-retomada-das-atividades-para-idosos-e-pessoas-com-deficiencia-no-ciapi-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/alegria-marca-retomada-das-atividades-para-idosos-e-pessoas-com-deficiencia-no-ciapi-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/arena-freestyle-show/
https://falacaragua.com.br/2021/11/secretaria-de-habitacao-de-caraguatatuba-promove-palestra-motivacional-para-moradores-do-nova-caragua-ii/
https://falacaragua.com.br/2021/11/secretaria-de-habitacao-de-caraguatatuba-promove-palestra-motivacional-para-moradores-do-nova-caragua-ii/
https://falacaragua.com.br/2021/11/caraguatatuba-fica-na-3a-colocacao-em-campeonato-de-futevolei-em-taubate/
https://falacaragua.com.br/2021/11/1a-caminhada-beneficente-pela-saude-do-homem-reune-400-pessoas-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2021/11/problemas-financeiros-e-telefonia-movel-dominam-queixas-do-procon-de-caraguatatuba-em-outubro/
https://falacaragua.com.br/2021/11/problemas-financeiros-e-telefonia-movel-dominam-queixas-do-procon-de-caraguatatuba-em-outubro/
https://falacaragua.com.br/2021/11/fundo-social-realiza-inscricoes-para-curso-de-modelagem-de-roupas-plus-size-ate-amanha/


 

 
 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 159 vagas de emprego nesta segunda-feira (08) 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

PAT DE CARAGUATATUBA TEM 159 VAGAS DE EMPREGO NESTA SEGUNDA-FEIRA 

(08) 

 

Caraguatatuba 

TATO AGUILAR E MARCO BERTAIOLLI CONQUISTAM EMENDA PARA A SAÚDE DE 

CARAGUATATUBA 

 

Caraguatatuba 

PROBLEMAS FINANCEIROS E TELEFONIA MÓVEL DOMINAM QUEIXAS DO PROCON 

DE CARAGUATATUBA EM OUTUBRO 

 

Caraguatatuba 

CARAGUATATUBA TEVE 120 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA 2ª FASE DA OBMEP 

 

Web Rádio Studio 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba começa a semana com 159 vagas de emprego 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 159 vagas de emprego nesta segunda-feira (08) 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga convocação de bolsistas do PEAD desta 

semana 

 

Caraguatatuba 

Caraguá: Fundo Social realiza inscrições para curso de Modelagem de Roupas Plus 

Size até amanhã 

 

TV Vanguarda 

Bom Dia Vanguarda 

Contratações em alta no litoral norte 

 

 

 

 

 

https://falacaragua.com.br/2021/11/pat-de-caraguatatuba-tem-159-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-08/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/08/pat-de-caraguatatuba-tem-159-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-08/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/08/pat-de-caraguatatuba-tem-159-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-08/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/09/tato-aguilar-e-marco-bertaiolli-conquistam-emenda-para-a-saude-de-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/09/tato-aguilar-e-marco-bertaiolli-conquistam-emenda-para-a-saude-de-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2021/11/09/problemas-financeiros-e-telefonia-movel-dominam-queixas-do-procon-de-caraguatatuba-em-outubro/
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https://globoplay.globo.com/v/10023048/
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PAT de Caraguatatuba tem 159 vagas de emprego nesta segunda-

feira (08) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 159 

oportunidades de emprego. Entre elas, 40 vagas de Motoboy, 17 vagas para Cabista e 16 

vagas para Encanador. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármores e Granitos, Analista de Trade 

Marketing, Armador, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Encanador, 

Auxiliar de Usina de Concreto, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Cabista, Carpinteiro, 

Chapeiro de Lanchonete, Cozinheira, Educador Social, Empregada Doméstica, Encanador, 

Fiscal de Piso, Funileiro, Garçom, Gerente de Lanchonete, Instrutor de Autoescola, 

Lubrificador, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico 

de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Motoboy, Motorista de Caminhão Betoneira, 

Motorista Entregador de Materiais de Construção, Motorista Entregador de Materiais de 

Construção (Caminhão Munck), Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de 

Concreto, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante 

Comercial, Sinaleiro de Guindaste, Vendedor e Vendedor de Materiais de Construção. 

O PAT destaca que agora só aceitam currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 
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Problemas financeiros e telefonia móvel 'lideram' queixas do Procon 

de Caraguatatuba em outubro 

 

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba encerrou outubro com 483 procedimentos 

formalizados e 1.046 atendimentos não formalizados, relativos a orientações e 

encaminhamentos para outros órgãos públicos.  O ranking das reclamações do mês 

passado incluiu problemas com bancos, envolvendo cobranças indevidas, contratos (não 

cumprimentos, alteração, transferência, irregularidade e recisã) e falhas em transações 

eletrônicas (saques e transferências indevidas), além dos problemas com cobranças 

abusivas de operadoras de telefonia celular. Das 38 audiências conciliatórias agendas pelo 

no Procon, os fornecedores deixaram de comparecer apenas em três. 

Em relação aos procedimentos formalizados, o órgão contou com 252 consultas; 12 

atendimentos preliminares; 104 cartas de informações preliminares (CIPs) emitidas e 

desse montante, 22 resultaram em acordos e sete foram encerradas, canceladas ou 

concluídas; 30 reclamações abertas com o retorno da CIP; três reclamações abertas sem a 

emissão da CIP; 34 reclamações tiveram consulta fornecida ou foram encerradas; 56 

atendimentos extra Procon (encaminhados para setores competentes); e 56 cadastros de 

Nota Fiscal Paulista. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou 

por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 

de abril de 2020), com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda 

documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante 

de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo Caraguatatuba 156 

na ‘Play Store’ do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o site 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 12 funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sexta-

feira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais 

informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou site 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 
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Fundo Social de Caraguatatuba está com inscrições abertas até terça 

para curso de Modelagem de Roupas Plus Size 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza, nesta segunda e terça-feira (8 e 9/11), 

inscrições para o curso de Modelagem de Roupas – moda plus size, ofertado 

gratuitamente em parceria com o Sebrae e ministrado pelo Senai. 

Foram abertas 28 vagas e as aulas serão desenvolvidas de 16 de novembro a 15 de 

dezembro, com carga horária de 80 horas, na Unidade Móvel do Senai, instalada no centro 

da cidade. É necessário ter conhecimento em corte e costura. 

Os processos de ensino e de aprendizagem serão desenvolvidos com a utilização de 

diferentes métodos, estratégias e técnicas, tendo em vista a aquisição de capacidades 

técnicas, sociais, organizativas, metodológicas e conhecimentos definidos como conteúdo 

formativo e necessários para o desempenho profissional. 

O Fundo Social destaca que o curso é destinado ao aperfeiçoamento de costureiras, que 

desejam se especializar nesta área e melhor atender ao público Plus Size. 

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, das 8h30 às 

16h30. Os interessados devem ter mais de 18 anos e levar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

No ato da inscrição, os candidatos deverão assinar um termo de responsabilidade 

declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será 

realizado sorteio. No termo também constará que os selecionados serão contatados por 

telefone com até cinco dias de antecedência e caso o Fundo Social não consiga contato, o 

candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista. 

O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir 

durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas 

oferecidas dentro do ano vigente. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no centro (rua lateral do Banco 

Santander). Mais informações no telefone: 3897-5656. 
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PAT de Caraguatatuba começa a semana com 159 vagas de emprego 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 159 

oportunidades de emprego. Entre elas, 40 vagas de Motoboy, 17 vagas para Cabista e 16 

vagas para Encanador. 

O PAT destaca que agora só aceitam currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármores e Granitos, Analista de Trade 

Marketing, Armador, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Encanador, 

Auxiliar de Usina de Concreto, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Cabista, Carpinteiro, 

Chapeiro de Lanchonete, Cozinheira, Educador Social, Empregada Doméstica, Encanador, 

Fiscal de Piso, Funileiro, Garçom, Gerente de Lanchonete, Instrutor de Autoescola, 

Lubrificador, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico 

de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Motoboy, Motorista de Caminhão Betoneira, 

Motorista Entregador de Materiais de Construção, Motorista Entregador de Materiais de 

Construção (Caminhão Munck), Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de 

Concreto, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante 

Comercial, Sinaleiro de Guindaste, Vendedor e Vendedor de Materiais de Construção. 
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Em Caraguá, vereadores visitam sede da Sabesp no Porto Novo para 

discutir investimentos em saneamento 

 

Os vereadores Tato Aguilar (PSD), Vera Moraes(PV), Marcos Kinkas (PSD) e Dé Construtor 

(PSC) estiveram na sede da Sabesp, localizada na estrada do Rio Claro no Porto Novo, 

região sul da cidade, para ter informações sobre os investimentos previstos em 

saneamento básico. O grupo foi recepcionado pelo superintendente da empresa no Litoral 

Norte Rui Cesar Rodrigues Bueno e o gerente de operações Pedro Veiga que apresentaram 

toda a estrutura de saneamento básico da cidade bem como os futuros investimentos da 

empresa programados para os próximos anos.  

Entre as novidades, a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Porto Novo e 

a mudança da sede administrativa da empresa para a Praia das Palmeiras. “Trabalhamos 

diariamente para garantir sempre o melhor atendimento aos moradores de Caraguatatuba 

e do Litoral Norte como um todo. Para este ano, trabalhamos com investimentos na casa 

dos 90 milhões de reais para ampliar nossa capacidade de abastecimento de água e no 

tratamento de esgoto”, frisou o superintendente. 

Para o presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar (PSD) estas agendas de visitas 

técnicas são importantes. “Com estas visitas estreitamos o relacionamento com as 

empresas e conhecemos de perto o que está sendo feito em nossa cidade”, finalizou Tato 

Aguilar. 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga calendário de eventos para fim 

de ano e verão 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba lançou o calendário de eventos para a temporada de final 

de ano e verão na cidade, por meio da campanha ‘Vem pra Caraguá’. Os eventos 

anunciados serão realizados até janeiro de 2022. 

Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, a cidade está preparada para a retomada 

econômica com eventos seguros e com protocolos de segurança contra a Covid-19. 

“Estamos promovendo eventos na cidade desde o mês de agosto, que já estão 

esquentando nossa econômica. Tivemos a maior edição do ‘Caraguá a Gosto’ da nossa 

história e tenho convicção de que a cidade está pronta para a temporada de final de ano e 

verão”, explica Aguilar Junior. 

“Todos os eventos promovidos pela Prefeitura de Caraguatatuba, sejam eles organizados 

por nossa equipe ou com apenas o apoio da administração municipal, são pensados 

estrategicamente em atrair turistas e girar a economia da cidade. Seguiremos os 

protocolos sanitários para garantir a segurança dos visitantes e da nossa população”, 

complementa. 

Calendário de Eventos 

12 de novembro – Miss e Mister 3ª Idade 

Celebrando a retomada das atividades do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com 

Deficiência e ao Idoso (Ciapi), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), realiza o 8º Miss e Mister Terceira 

Idade. 

A festa, que promete mais uma vez reunir beleza, elegância e simpatia será realizada no 

Teatro Mario Covas, às 19h. 

O concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba com o apoio da WM Eventos e 

terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, sucesso dos anos 80. 

19 a 21 de novembro – Beer Festival 

A edição 2021 do Beer Festival está confirmada! A tradicional festa da cerveja artesanal de 

Caraguá será na Praça da Cultura, no Centro, entre os dias 19 e 21 de novembro. A 



 

 
 

abertura oficial será às 17h do dia 19 de novembro. Nos outros dias o evento funciona das 

11h à meia-noite. 

Os empresários interessados em participar do evento com food trucks, food bikes, karts e 

trucks, além de espaço em estande, devem protocolar suas inscrições até o dia 8 de 

novembro, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Turismo ou por email no endereço 

inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br. 

A lista dos candidatos habilitados será publicada no dia 9 de novembro. O preenchimento 

das vagas se dará por ordem de inscrição. 

O evento terá, ao todo, 30 estandes, divididos entre as vendas de petiscos, comidas de 

boteco, bebidas alcoólicas artesanais e não alcoólicas e hambúrgueres. Deste número, 10 

estandes serão destinados exclusivamente a Produtores de Cerveja Artesanal de 

Caraguatatuba. 

Os interessados em participar na modalidade food trucks e trucks devem recolher a taxa 

de R$ 1.000,00 (depósito no Banco do Brasil, Agência 1741-8/ conta 130.137-3/ Fundo 

Municipal de Turismo – FUNDITUR). Para estandes e karts a taxa é de R$ 600,00 e as 

Food Bikes pagam R$ 400,00. Os valores são válidos para trabalhar todos os dias do 

festival. 

28 de novembro – Passeio Ciclístico 

De acordo com a Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, serão mais de 

40km, com a largada na Praça da Cultura, no Centro, e a chegada na cachoeira do Poço 

das Antas, região sul do município. 

As informações sobre inscrições, trajeto e horário de largada serão divulgadas, em breve, 

pela administração municipal. 

Dezembro – Concurso de Vitrines e Carreata de Natal 

O fim de ano em Caraguatatuba será preenchido pela magia do Natal em diversos pontos 

da cidade. Já no início de dezembro até o final do mês, em parceria com a Associação 

Comercial e Empresarial (ACE), os comerciantes vão apresentar toda a beleza e encanto 

das festividades natalinas através do Concurso de Vitrines de Natal. 

Ainda festejando a época mais encantadora do ano, Caraguatatuba recebe a Carreata de 

Natal, com carros temáticos, Papai Noel e muito mais. Os trajetos, horários, dia e local de 

partida serão divulgados em breve. 

2 a 4 de Dezembro – Empreenda Caraguatatuba 

O Empreenda Caraguatatuba, maior evento de empreendedorismo do Litoral Norte, terá 

sua abertura oficial no dia 2 de dezembro (quinta-feira), no Teatro Mário Covas. Já a 

tradicional feira, com estandes e exposições de comerciantes e empresários, será nos dias 

3 e 4 de dezembro, na Praça da Cultura, no Centro. 

O evento, seguindo todos os protocolos de segurança, comportará nesta edição 86 

estandes para exposição das empresas, medindo 4m x 4m. A programação das 

tradicionais rodadas de negócio, palestras e programação geral serão divulgadas nas 

próximas semanas. 



 

 
 

As empresas devem protocolar as inscrições para a concorrência de um dos 86 estandes 

até o dia 17 de novembro na Comissão de Licitação, no Setor de Licitações do 

Departamento de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, 

localizada na Avenida Siqueira Campos,  40, Centro. 

Para a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: prova de regularidade 

fiscal para com a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito 

de Negativa de débitos mobiliários, inclusive referente à Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN); comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ) ou alvará de funcionamento; Declaração de Fatos 

Impeditivos, expressa e sob as penas da Lei, na forma do modelo constante do Anexo III, 

em papel timbrado, carimbada, devidamente datada e assinada pelo representante legal 

da empresa; Formulário de Inscrição conforme Anexo II. 

Não serão aceitos protocolos de certidões e/ou de documentos, nem documentação 

incompleta, sendo a documentação de inteira responsabilidade do interessado. Os 

documentos deverão ser encaminhados em original ou cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor do órgão realizador do credenciamento. 

O edital Nº 236/2021 do Chamamento Público N.º 14/2021, contendo todos os anexos 

necessários para inscrição, documentação e informações completas, pode ser encontrado 

acessando o o link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacao/2384 

5 de dezembro – Corrida de Rua 

O Circuito Eco Ambiental IV, patrocinada pela empresa Panco, realiza em Caraguatatuba, 

no dia 5 de dezembro (domingo), o Circuito de Corrida de Rua. A largada está marcada 

para as 8h, na Praça de Eventos do Porto Novo. 

As corridas terão circuitos de 3,5 km, 5km e 10km. Além das provas, o evento trará 

atividades em tendas e arenas com protocolos de segurança. Os presentes terão a 

oportunidade de aferir a  pressão arterial, avaliação física e nutricional, quick massage, 

aulas de alongamento, zumba, salsa aeróbica e ginástica localizada. As crianças poderão 

aproveitar o dia na Praça de Eventos do Porto Novo com atividades de pintura no rosto, 

oficinas de desenho e pintura. 

Mais informações sobre inscrições e entrega de kits serão anunciadas em breve. 

11 de dezembro – Festa de Iemanjá 

A 37ª Festa de Iemanjá será no dia 11 de dezembro, a partir das 19h, na Praça Ton 

Ferreira, na Praia do Centro. Para essa edição, o evento recebe 43 casas. 

Para evitar aglomeração, a Prefeitura vai disponibilizar espaços para que os integrantes 

das casas religiosas façam suas homenagens. A disposição de cada tenda se dará 

conforme a ordem de inscrição. 

As casas inscritas são de cidades como São José dos Campos, Mogi das Cruzes, São Paulo, 

Campinas, Caçapava, Itatiba, Serra Negra, Ubatuba, Jacareí e seis casas de 

Caraguatatuba. 



 

 
 

Para mais informações sobre a 37ª Festa de Iemanjá, acesse: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/37a-festa-de-iemanja-de-

caraguatatuba-recebe-mais-de-40-casas/ 

17 de dezembro a 30 de janeiro – Vem Pro Som 

Muita música com artistas locais agitará a cidade com o Vem Pro Som, entre os dias 17 de 

dezembro e 30 de janeiro. A programação completa do festival, com horário e atrações 

será divulgada em breve. 

As apresentações de bandas e cantores da cidade serão realizadas no Por do Som da Praia 

do Camaroeiro; na Praça Diógenes Ribeiro de Lima, no Centro; na praça do Entreposto de 

Pesca do Porto Novo e no Deck do Massaguaçu. 

17 de dezembro a 30 de janeiro – Aulas Show de Esporte 

O Complexo Turístico do Camaroeiro também receberá atrações entre os dias 17 de 

dezembro e 30 de janeiro. As Aulas Show, organizadas pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

em parceria com professores de educação física e academias locais, promete entregar 

muita alegria e disposição durante a temporada de verão, com aulas gratuitas de zumba, 

alongamento, funcional e muito mais. A programação com horário e atrações serão 

divulgadas no início de dezembro. 

18 de dezembro – Corrida Municipal 

Além da corrida do Circuito Eco Ambiental IV, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Esportes e Recreação, organiza para o dia 18 de dezembro (sábado) a 

Corrida Municipal. 

A administração municipal anunciará, em breve, as informações sobre os circuitos, 

largadas, trajetos, entrega de kits e horário das largadas. 

20 a 23 de dezembro – Cantata de Natal 

As noites próximas ao Natal serão preenchidas com belas apresentações na Praça Cândido 

Mota (Coreto), com a Cantata de Natal. A programação completa com os grupos locais e 

horários das apresentações ainda serão divulgadas. 

8 a 30 de janeiro – Arena Esportiva 

Como já virou tradição em Caraguatatuba, o verão da cidade é repleto de apresentações 

esportivas com a Arena Esportiva. Para a próxima edição, os amantes de esporte já podem 

esperar grandes atrações com campeões mundiais de Vôlei, partidas de futebol de areia 

com artistas e grandes jogadores de futebol, campeonato de beach tennis e muito mais. 

A programação completa de convidados, competições e atrações serão divulgadas em 

dezembro. 

8 a 30 de janeiro – Band Verão 

Os sábados de janeiro em Caraguatatuba serão contemplados com a programação do 

Band Verão. Durante os dias do programa, a emissora terá uma grade completa voltada às 

ações e pontos turísticos do município. A Band divulgará a programação completa das 

atrações em breve. 
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Chegada do Papai Noel no Serramar Shopping será neste sábado com 

apresentação de Coral Natalino 

 

A chegada do Papai Noel no Serramar Shopping, em Caraguatatuba, será neste sábado 

(13/11), às 15h. O Coral Villa Voice se apresenta durante o evento com repertório 

natalino.  

A festa suspensa no ano passado, devido à pandemia, promete emocionar este ano. O 

bom velhinho dá as boas vindas a criançada acompanhado de banda performática, 

personagens animados, muita música e todo encanto do Natal.  

A festa marca a inauguração da decoração que este ano tem o tema “Tradição de Natal” e 

a partir de 14 de novembro, das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 21h nos 

domingos e feriados, as crianças podem tirar fotos na carruagem e fazer seus pedidos ao 

Papai Noel no Trono especial, inclusive trono para “pet” (cães e gatos). Outro atrativo é a 

mesa de recreação no qual os pequenos podem escrever suas cartinhas para o Noel. 

Comprou Ganhou 

O Serramar criou a “Tradição de Natal”, que começa no dia 29 de novembro e permanece 

até 24 de dezembro. A cada R$ 400 em compras, os clientes levam para a casa 

um panettone “Casa Suiça”, tradicional de frutas ou gotas de chocolate. O balcão de trocas 

fica ao lado da loja Polo Wear com autoatendimento ou até mesmo aplicativo.  
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Professor de Caraguá publica artigo na principal revista científica do 

mundo 

Revista Nature, considerada a mais importante publicação científica dos dias atuais, 

divulgou artigo sobre Covid-19 

 

A prestigiada Revista Nature, da editora acadêmica Springer Nature, considerada a 

principal publicação científica dos dias atuais, publicou no início deste semestre um estudo 

com a participação do professor de Caraguatatuba, Bruno Nacano. Pedagogo e biólogo, ele 

atua na rede municipal de ensino da cidade desde 2009. Atualmente, integra a equipe do 

Setor de Informática Educativa da Seduc. 

A pesquisa trata de um modelo matemático que foi aplicado nas avaliações sobre as ondas 

durante a pandemia de Covid-19. O estudo, que teve como objetivo analisar o 

comportamento e a epidemiologia do vírus no Brasil, foi desenvolvido utilizando um modelo 

matemático proposto pelo pesquisador Yuanji Tang, que auxiliou nas análises. 

Atuação do professor no grupo 

Bruno explicou que o estudo apresentou como produto final um modelo matemático que 

pode ser utilizado como instrumento para previsão da evolução da pandemia, sendo um 

importante instrumento para medidas governamentais preventivas na disseminação da 

doença. 

Sua atuação direta na pesquisa envolveu o levantamento de dados de três Estados com o 

estudo de medidas que poderiam interferir na curva de contágio, como medidas 

preventivas como o uso máscara, medidas restritivas, como a quarentena, lockdown, etc. 

Em Caraguatatuba, o modelo matemático proposto pelo estudo foi aplicado e apresentado 

aos membros do Comitê de Retomada, provendo informações e estatísticas que 

colaboraram na tomada de decisões para as ações de retomada das atividades 

presenciais no município. 

Orgulhoso pelo feito, o Prof. Me, Bruno Nacano disse: “Considero que minha participação 

no estudo e a associação do conhecimento obtido nesse período foram importantes para 

auxiliar na elaboração das medidas de segurança e na garantia de retorno seguro em 

nossas em nossas unidades escolares”, finalizou. 

https://www.nature.com/
https://novaimprensa.com/


 

 
 

O grupo de 23 pesquisadores brasileiros é composto por influentes cientistas como o Prof. 

Dr. Rui Curi, atual presidente da Fundação Butantan, eleito um dos 100 mil cientistas mais 

influentes do mundo. Integrando o time de pesquisadores estão também a Prof.ª Dr.ª 

Fernanda Teixeira Borges, Prof. Dr. Sandro Hirabara, Prof.ª Dr.ª Elaine Hatanaka, Prof.ª Dr.ª 

Tania Pithon-Curi, Prof.ª Dr.ª Renata Gorjao e o Prof.º Me. Bruno Nacano. 

O artigo está disponível para acesso gratuito no 

endereço: https://www.nature.com/articles/s41598-021-95815-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-95815-9
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Guerra do Transporte Coletivo causa Desgaste Político 

 

O Transporte Coletivo em Caraguatatuba tem feito parte das manchetes dos Veículos de 

Comunicação, dos comentários dos bastidores políticos e na boca do povo há pelo menos 

cinco anos. Próximo do final do contrato de Concessão assinado em 2007 as batalhas 

estão mais acirradas, o que vem causando um forte desgaste para ambos os lados. Deixar 

o tempo passar e os prazos finalizarem talvez seja a melhor opção. 

Desde 2016, quando o atual Prefeito, Aguilar Júnior, disse que a Praiamar Transportes não 

ficaria operando na cidade, declarou-se uma guerra entre o Executivo e um Concessionário. 

No ano seguinte, vencedor do pleito, afirmou que não iria reajustar a tarifa, decisão essa 

que continua sendo mantida. 

De 2017 até hoje foram multas e sobram notificações contra a Concessionária, bem como 

greves de funcionários, Pandemia, demissões e dezenas de ações na Justiça, seja no 

Fórum local, bem como no Tribunal de Justiça, onde não faltaram alegações e 

contrarrazões de ambos os lados, que congestionaram e tumultuaram os gabinetes dos 

Promotores, Juízes, Relatores e Desembargadores. 

Em 2021 foram registrados os momentos mais decisivos do embate entre uma Prefeitura e 

uma Concessionária dos Transportes Coletivos Municipais. Em Abril o Prefeito decretou 

Intervenção na Praiamar por 180 dias e a partir daí, mês a mês, momento a momento as 

melhorias e soluções dos maiores problemas eram divulgadas, com aumento na aceitação 

do serviço pela população. 

Faltando dias para o final da Intervenção o Prefeito decide ampliar o período por mais 60 

dias. Imediatamente na Justiça a Concessionária consegue invalidar o ato e reintegra o 

proprietário a sua empresa. O Prefeito contra-ataca e decreta o fim da Concessão dos 

Transportes Coletivos, dando prazo de 15 dias para o final dos trabalhos na cidade e por 

conseguinte, o Executivo local contrata, de forma emergencial a Expresso Fênix para 

operar o serviço na cidade por um ano (12 meses), fato esse que a Redação do Contra & 

Verso já tinha conhecimento há tempos, com o argumento de que será a próxima 

Concessionária quando for feita a Licitação. 

O que para o leitor são apenas notícias e para os profissionais de Imprensa faz parte do 

seu trabalho diário, para ambos os lados desta peleja é o mais puro desgaste, seja 

Administrativo, Jurídico, Político e até pessoal. 



 

 
 

O contrato com a Praiamar vence em 22 de Maio do próximo ano e o Prefeito já avisou e 

reiterou que não será renovado, mesmo constando artigo da possibilidade disto ocorrer. 

Recentemente a Prefeitura perdeu um Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça e 

mantêm-se o que já existe, a Praiamar operando o sistema e o contrato vigorando até Maio 

de 2022. 

Pela experiência adquirida por anos a fio com casos semelhantes e ouvindo fontes 

oficiosas, seja na área política como na jurídica, quando a situação chega a este ponto, o 

melhor é deixar os prazos correrem e enquanto isso, tomar as providências necessárias 

para que a situação seja normalizada e resolvida perante a lei e para o melhor à 

Sociedade. 

A “Jurisprudência” nestes casos mostra que o Chefe do Executivo sofre um grande 

desgaste político, seja dentro do município, bem como na região onde está situado, pois 

acaba direcionando seus atos discricionários apenas para um assunto, não tendo o 

mesmo foco ou fôlego para outras prioridades. As derrotas Jurídicas desencadeiam críticas 

da oposição e de boa parte da população e Prefeito nenhum merece ler e ouvir críticas por 

apenas uma questão, sendo esta voltada para a melhoria de um serviço deficitário. 

O desânimo pelas derrotas Jurídicas é visível e interfere fortemente na condução dos 

trabalhos diários a frente de gerenciar um município. O Contra & Verso ouviu membros do 

Governo Municipal em vários níveis e setores e todos, de maneira unânime, concordam 

que o melhor seria deixar o contrato chegar ao seu final, leia-se 22 de Maio e enquanto 

isso, preparar e lançar a nova Licitação para Concessão dos Transportes Coletivos na 

cidade, onde uma nova empresa fará a operação dentro de protocolos mais atuais e que 

favoreçam apenas os usuários. 
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Tem vaga! PAT de Caraguá disponibiliza 159 oportunidades de 

emprego 

Confira todas as vagas disponíveis para esta semana 

 

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba abriu 152 oportunidades 

de emprego no início desta semana. Entre elas, 40 vagas de Motoboy, 17 vagas para 

Cabista e 16 vagas para Encanador. 

Atualmente, o PAT de Caraguá só aceita currículos presencialmente. Os interessados 

comparecer ao PAT (R. Taubaté, 520, bairro Sumaré) das 8h ao 12h. É importante levar o 

RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo. 

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (12) 3882-5211. 

Confira as oportunidades divulgadas: 

- Acabador de mármores e granitos; 

- Analista de trade marketing; 

- Armador; 

- Atendente de lanchonete (3); 

- Auxiliar de cozinha; 

- Auxiliar de encanador (10); 

- Auxiliar de usina de concreto (10); 

- Auxiliar técnico em ar condicionado; 

- Cabista (17); 

- Carpinteiro (3); 

- Chapeiro de lanchonete; 

- Cozinheira p/ trabalho em residência; 

- Cozinheiro (4); 

- Educador social (2); 



 

 
 

- Empregada doméstica; 

- Encanador (16); 

- Fiscal de piso (2); 

- Funileiro; 

- Garçom; 

- Gerente de lanchonete; 

- Instrutor de auto-escola (4); 

- Lubrificador (2); 

- Mecânico de automóvel; 

- Mecânico de máquinas pesadas; 

- Mecânico de veículos leves; 

- Montador de esquadrias; 

- Motoboy (40); 

- Motorista de caminhão betoneira (10); 

- Motorista entregador de materiais de construção (2); 

- Motorista entregador de materiais de construção com caminhão munk; 

- Operador de pá carregadeira (3); 

- Operador de usina de concreto (3); 

- Pintor de automóveis; 

- Protético dentário; 

- Psicólogo na educação; 

- Representante comercial com experiência no ramo alimentício (2); 

- Sinaleiro de guindaste (6); 

- Vendedor; 

- Vendedor de materiais de construção. 
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Caraguatatuba: melhores praias, como chegar e muito mais 

A cidade de Caraguatatuba fica no Litoral Norte de SP, a 175 km distantes da capital São 

Paulo. Nesta matéria especial você vai conhecer as melhores praias, como chegar, pontos 

turísticos, gastronomia e muito mais 

 

Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, é linda por natureza. Por aqui, o verão é o 

ano todo. A 175 km da capital São Paulo, Caraguá, como é carinhosamente conhecida, 

tem 17 praias maravilhosas, mas podemos destacar uma: a princesinha do litoral, a praia 

Martim de Sá.  

Mas não é só isso. O município contempla uma rica história cultural em seus mais de 70 

quilômetros de costa, com 80% de Mata Atlântica preservada. É realmente o paraíso na 

terra.  

Conhecida como a capital do Litoral Norte, Caraguatatuba tem um turismo de negócios 

bastante interessante, além de uma estrutura educacional e turística de dar inveja.  

Sem falar na gastronomia, que valoriza cada pedacinho de terra e principalmente mar.  

Neste especial de verão, o Portal Costa Norte traz tudo que você pode encontrar nesta 

linda cidade litorânea brasileira.  

Vem pra Caraguá e seja muito feliz!  

Como chegar a Caraguatatuba  

Bom, para chegar nesse paraíso é bem simples. Da capital paulistana à Caraguatatuba são 

175 quilômetros. O acesso mais utilizado é pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto 

(SP-70), seguindo pela rodovia dos Tamoios (SP-99). 

O tempo de viagem, em média, é de 2 horas e 40 minutos. Há opções também pela 

rodovia Dutra (BR-116) ou pela Rio-Santos (BR-101), seguindo até a Mogi-Bertioga (SP-98), 

sentido Rio de Janeiro. Neste trajeto, você passa pela cidade de São Sebastião (SP). O 

tempo de viagem por esse caminho é maior.  

Há diversas empresas de ônibus que oferecem a viagem. Se preferir, pode ser uma opção.  

Praias em Caraguatatuba  

Como destacamos acima, Caraguá tem 17 praias para todos os gostos, seja sozinho ou 

acompanhado, em família, ou em um roteiro romântico.  



 

 
 

A que mais se destaca é a praia Martim de Sá, que fica no bairro com o mesmo nome. 

Muita gente bonita, badalação 24 horas, quiosques que servem bem e bares noturnos... 

Este é o cenário de verão na praia mais disputada da cidade. 

Areias fofas e amareladas, mar esverdeado e temperatura da água agradável. A extensa 

praia Martim de Sá (1,5 km) agrada pessoas de todas as idades e preferências. Quem 

procura diversão e badalação, deve frequentá-la no verão.  

Agora, vamos apresentar as outras 16 praias que valem a pena a visita.  

Praia Brava  

Localizada a 4 km do centro de Caraguatatuba, a Praia Brava fica entre as praias de Martin 

de Sá, ao sul, e do Capricórnio, ao norte.  

O mar é limpo, de coloração verde esmeralda, mas os banhistas devem ter cuidado por se 

tratar de uma praia de tombo com fortes correntezas.  

Praia da Cocanha  

Localizada a cerca de 12 km do centro de Caraguatatuba, a Praia da Cocanha fica entre as 

Praias do Massaguaçú, ao sul, e da Mococa, ao norte. O acesso pode ser feito de carro ou 

ônibus urbano pela Rodovia Rio-Santos (SP-55), logo após a foz do Rio Cocanha (ou 

Gracuí), que separa as praias do Massaguaçú e Cocanha, por meio de um caminho 

pavimentado, que leva até a Praia. 

A praia, que tem cerca de 1km de extensão, tem boa infraestrutura: restaurantes, 

quiosques, lanchonetes, vagas para estacionamento de veículos e diversas opções de 

hospedagem.  

Praia do Capricórnio  

Localizada a 7 km do centro de Caraguatatuba, a Praia do Capricórnio fica entre as praias 

Brava, ao sul, e Massaguaçú, ao Norte, contígua à Praia do Capricórnio. O acesso pode ser 

feito por carro ou ônibus urbano pela Rodovia Rio-Santos (SP-55), que passa em frente à 

praia ou através de acessos não pavimentados. 

A estrutura comercial do bairro é boa. Apresenta diversos hotéis e pousadas, apartamentos 

e casas para locação, restaurantes, supermercados e diversos outros estabelecimentos 

comerciais. A praia, entretanto, não apresenta quiosques, bares ou restaurantes. 

Praia do Centro  

Localizada na região central de Caraguatatuba, a Praia do Centro tem 1,8 km de extensão, 

da Praia do Camaroeiro até o Rio Santo Antônio, e é de fácil acesso, tanto de carro quanto 

de ônibus urbano, pela avenida Dr. Artur Costa Filho, que dispõe de vários bolsões de 

estacionamentos para veículos. 

Possui uma larga faixa de areia, mar raso, ondas mansas e, portanto, boa balneabilidade. 

O Calçadão é largo e atrai adeptos da caminhada e corrida, além de disponibilizar de 

ciclovia e infraestrutura que inclui quiosques, lanchonetes, sorveterias e restaurantes. 



 

 
 

Praia do Camaroeiro  

Localizada a 1 km do centro de Caraguatatuba, a Praia do Camaroeiro fica entre a Praia do 

Centro, ao sul, e a Praia do Garcez, ao norte. O acesso pode ser feito de carro ou ônibus 

urbano pela Avenida Dr. Artur Costa Filho, a avenida da orla da praia. 

A praia conta com estacionamento para veículos e é famosa por ser o ponto dos 

pescadores artesanais de Caraguatatuba. Tem um lindo visual dos barcos pesqueiros no 

mar e de toda a orla de Caraguatatuba, que pode ser apreciado do alto do Complexo 

Turístico do Camaroeiro ou do Píer do Camaroeiro (Píer Sebastião Izidoro dos Santos). 

Praia das Flexeiras  

Localizada entre as praias do Romance ao norte, de maneira contígua, e a Praia do Porto 

Novo ao sul, também de maneira contígua, a Praia do Romance é de fácil acesso tanto de 

carro quanto de ônibus urbano, pela Avenida Geraldo Nogueira da Silva, que dispõe de 

diversos bolsões para estacionamento de veículos. 

O bairro do Porto Novo, onde a praia está localizada, possui boa infraestrutura. 

Praia do Garcez  

Localizada a 1 km do centro de Caraguatatuba, a Praia do Garcez fica entre a Praia do 

Camaroeiro, ao sul, e a Prainha, ao norte. O acesso só é possível a pé, por uma trilha, 

revitalizada, no Morro da Pedreira, no canto norte da Praia do Camaroeiro, ou por uma 

trilha no canto norte da Prainha. 

A praia tem apenas cerca de 50 m de extensão, é pouco movimentada, de águas limpas e 

relativamente calmas, uma das praias mais belas de Caraguatatuba.  

Praia do Indaiá  

Localizada a cerca de 1,5 km do centro de Caraguatatuba, a Praia do Indaiá fica entre as 

praias do Centro, ao norte, divididas entre si pela foz do Rio Santo Antônio, e Pan Brasil, ao 

sul, de maneira contígua. Seu acesso é fácil, tanto de carro quanto de ônibus urbano, pela 

Avenida Geraldo Nogueira da Silva que dispõe de diversos bolsões de estacionamento de 

veículos. 

O Bairro do Indaiá, onde a praia está localizada, é bem urbanizado e dispõe de boa 

infraestrutura, além de pousadas e casas de temporada para aluguel para receber turistas. 

Praia do Massaguaçu  

Localizada a 8 km do centro de Caraguatatuba, a Praia do Massaguaçú fica entre as praias 

do Capricórnio, ao sul, e da Cocanha, ao norte. O acesso pode ser feito de carro ou ônibus 

urbano pela Rodovia Rio-Santos (SP-55), que passa em frente à praia. 

A orla, que conta com áreas para estacionamento de veículos, tem um deck de madeira e 

diversos bancos e árvores, além da ciclovia e passeio para pedestres, que aproveitam o 

local para a prática de caminhada e corrida, tendo a vista da Praia do Massaguaçú e da 

Ilhabela como paisagem ao fundo. 



 

 
 

Praia da Mococa 

Localizada aproximadamente a cerca de 14 km do centro de Caraguatatuba, a Praia da 

Mococa fica entre as praias da Cocanha, ao sul, e Tabatinga, ao norte. O acesso pode ser 

feito de carro ou ônibus urbano pela Rodovia Rio-Santos (SP-55) a partir de dois acessos, 

não pavimentados. Um, mais ao norte, dá acesso ao trecho da praia que conta com 

infraestrutura oferecida pelos quiosques instalados no local. Outro acesso, mais ao sul, 

leva à parte agreste da praia, com menos movimento, e sem infraestrutura e serviços. 

Praia das Palmeiras 

Localizada a 5,5 km do centro de Caraguatatuba, a Praia das Palmeiras fica entre as Praias 

Pan Brasil, ao norte, divididas entre si pela foz do Rio Lagoa, e do Romance, ao sul, de 

maneira contígua. Seu acesso é fácil, tanto de carro quanto de ônibus urbano, pela 

Avenida Geraldo Nogueira da Silva que dispõe de diversos bolsões para estacionamento de 

veículos. 

O bairro do Britânia, onde a praia está localizada, é bem urbanizado e dispõe de boa 

infraestrutura, além de pousadas e casas de temporada para aluguel. 

Praia Pan Brasil 

Localizada a cerca de 2 km do centro de Caraguatatuba, a Praia Pan Brasil, ou Praia do 

Aruan, fica entre as praias do Indaiá, ao norte, e das Palmeiras, ao sul, divididas entre si 

pela foz do Rio Lagoa. Seu acesso é fácil, tanto de carro quanto de ônibus urbano pela 

Avenida Geraldo Nogueira da Silva que dispõe de diversos bolsões para estacionamento de 

veículos. 

O bairro do Aruan, onde a praia está localizada, é bem urbanizado e dispõe de boa 

infraestrutura, além de pousadas e casas de temporada para aluguel. 

Praia do Porto Novo 

Localizada a 6 km do centro de Caraguatatuba, a Praia do Porto Novo fica entre a Praia das 

Flexeiras, ao norte, de maneira contígua, e a Foz do Rio Juqueriquerê, ao sul. Seu acesso é 

fácil, tanto de carro quanto de ônibus urbano, pela Avenida Geraldo Nogueira da Silva que 

dispõe de diversos bolsões para estacionamento de veículos. 

O bairro do Porto Novo, onde a praia está localizada, possui boa infraestrutura. 

Restaurantes, padarias, além de pousadas, casas de temporada para aluguel e as colônias 

de férias. 

Praia do Romance 

Localizada entre as praias, das Palmeiras ao norte, de maneira contígua, e a Praia das 

Flexeiras ao sul, também de maneira contígua, a Praia do Romance é de fácil acesso tanto 

de carro quanto de ônibus urbano, pela Avenida Geraldo da Silva, que dispõe de diversos 

bolsões para estacionamento de veículos. 

O bairro do Porto Novo, onde a praia está localizada, possui boa infraestrutura. 

Restaurantes, padarias, além de pousadas e casas de temporada para aluguel. A praia 

dispões, ainda, de alguns quiosques ao longo de sua extensão e árvores para que os 

visitantes se sintam mais à vontade. 



 

 
 

Praia da Tabatinga 

Localizada no extremo norte do município, a aproximadamente 21 km do centro da cidade, 

no bairro Tabatinga, fazendo divisa com o município de Ubatuba. O acesso pode ser feito 

de carro ou ônibus urbano pela rodovia Rio-Santos (SP-55) e, a partir da rodovia, por via 

local pavimentada em um trecho de aproximadamente 1,2 km, na Rua Eurico Gaspar 

Dutra. 

Possui aproximadamente 1,9 km da faixa de areia, com areias de cor clara, ondas calmas 

a moderadas, o que torna ideal para crianças, PNE e idosos.  

Prainha 

A Prainha fica localizada entre as praias do Garcez, ao sul, e a Praia de Martin de Sá, ao 

norte, e é de fácil acesso. Pode ser acessada de carro ou ônibus urbano pela rua 

Professora Adaly Coelho Passos, que chega em frente ao Boulevard da Prainha. O 

Boulevard conta com estacionamento para veículos e uma praça arborizada. 

Conta com boa estrutura e abriga diversas casas de temporada para aluguel e pousadas. 

Mais pontos turísticos  

Caraguatatuba não é só praia. Quem está acostumado a visitar esse paraíso sabe disso. 

Tem turismo cultural, natureza, aventura, ecoturismo, gastronomia, geoturismo e turismo 

religioso.  

Separamos alguns para você visitar e se apaixonar ainda mais por Caraguá.  

Morro Santo Antônio 

Com 325 metros de altura, o morro oferece uma vista privilegiada de toda a enseada de 

Caraguatatuba e São Sebastião, além de boa parte de Ilhabela. 

Há uma plataforma de voo para quem salta de asa delta e parapente e é um dos locais 

mais apreciados por quem pratica voo livre. O trecho de subida também é usado para 

prática de exercícios físicos individuais e observação de paisagem. 

A Estátua de Santo Antônio está situada no Morro Santo Antônio. Em junho, mês de sua 

tradicional festa, é realizada a Missa Campal ao lado da estátua. 

Complexo do Camaroeiro  

O complexo fica localizado entre os bairros do Ipiranga e a Prainha, onde se tem uma visão 

privilegiada, de 360 graus da cidade. 

Possui um Teatro de Arena com palco e arquibancada linear que comporta cerca de 350 

pessoas, de onde se pode também contemplar um lindo pôr do sol. 

Estacionamento com 173 vagas para ônibus, carros e motos. É um espaço todo arborizado 

e com paisagismo. Foram plantadas 250 árvores nativas características da região e 2.250 

metros quadrados de arbustos e rasteiras de paisagismo tropical. 

Santuário Diocesano de Santo Antônio de Caraguatatuba 

O Santuário Diocesano de Santo Antônio de Caraguatatuba está situado no Centro e tem 

sua tradicional festa no mês de junho. 



 

 
 

A Festa de Santo Antônio faz parte do calendário oficial de eventos do município, de acordo 

com a Lei 1.971, de 26 de setembro de 2011, aprovada e sancionada pela Câmara 

Municipal. 

Registros da Catástrofe de 1967 

Nesse local, embaixo da ponte de madeira que leva às principais trilhas do parque, 

depósitos formados por blocos de rocha e cascalhos associados aos escorregamentos que 

ocorreram em 1967 podem ser observados. No mesmo trecho do rio é possível observar 

grandes blocos de rocha que foram transportados pela água durante o evento. 

O acesso é na sede do Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Caraguatatuba. R. Horto 

Florestal, 1200 – Rio do Ouro.  

No local está a sede do PESM – Núcleo Caraguatatuba, com uma trilha ecológica – Trilha 

do Jequitibá, de 1 km de extensão e nível de dificuldade fácil que pode ser agendada para 

toda a família. 

Gastronomia e hospedagens  

Caraguatatuba é rica em gastronomia caiçara, mas há diversas opções para quem prefere 

pratos tradicionais. São inúmeros cafés, bares e restaurantes, comida de boteco, 

confeitaria e até culinária internacional.  

Há também centenas de hotéis e pousadas para todos os gostos e bolsos, espalhadas em 

todos os cantos do município.  

Nossa dica para comer bem e se hospedar com qualidade é visitar o site Caragua.tur. Lá 

você encontra a melhor opção para o que procura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caragua.tur.br/
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Moradora denuncia série de assassinatos de cães e gatos em 

Caraguatatuba (SP) 

 

Um moradora do bairro Perequê-Mirim em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, 

usou as redes sociais neste domingo (7) para denunciar uma série de envenenamentos em 

cães e gatos que ocorreram no bairro nos últimos dias. 

De acordo com ela, nove gatos e um cachorro foram envenenados na mesma rua. A 

moradora gravou um vídeo pedindo mais fiscalização na compra de venenos (chumbinho) 

em lojas de pets da região. 

“É necessário exigir pelo menos a documentação de quem compra esses venenos. Há um 

assassino de animais aqui no Perequê-Mirim. No bairro Jaraguazinho animais também 

foram assassinados. Faço esse apelo para que cães e gatos não morram mais”, disse. 

O Portal Costa Norte procurou a prefeitura de Caraguatatuba para um posicionamento 

sobre o caso. 

A administração lembra que envenenamento de animais é crime e que o Centro de 

Controle de Zoonoses (CCZ) orienta às pessoas denunciarem esses casos à polícia para 

que sejam feitas as investigações. 

“O CCZ reforça que a Lei Federal nº 9.605/98 deixa claro que abandonar animal é crime e 

que o infrator pode ser multado, além de ter que cumprir detenção de três meses a um 

ano. No município, há o processo administrativo com pena de multa prevista na Lei de nº 

1.298/2006”, diz a prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba
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Morte de 15 gatos por envenenamento será investigada pela Polícia 

Civil de Caraguatatuba (SP) 

Em um pouco mais de 20 dias, 15 gatos foram envenenados com chumbinho no bairro 

Perequê-Mirim 

 

A Polícia Civil de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, vai investigar a morte de 15 

gatos por envenenamento no bairro Perequê-Mirim. Os animais foram intoxicados com um 

veneno conhecido como chumbinho nos últimos 20 dias. 

Na madrugada do último sábado (6), ocorreu mais um crime. Um gato foi encontrado, 

envenenado, em uma das ruas do bairro. Uma moradora encontrou salsichas perto do 

animal, que estava agonizando. 

Nesta segunda-feira (8), outra moradora do bairro Perequê-Mirim para denunciar essa 

série de envenenamentos em cães e gatos que ocorreram no bairro nos últimos dias. De 

acordo com ela, nove gatos e um cachorro foram envenenados na mesma rua. Ao portal 

Repórter Online Litoral, o médico veterinário Jurandyr Romano, responsável por salvar a 

vida de alguns gatos envenenado na região, disse que os animais passam mal após comer 

alimentos oferecidos de procedência duvidosa. 

“Esses gatos tiveram sorte por eu estar numa loja onde eu sou responsável técnico. A 

moradora chegou com um gato desesperada. Na hora já sabia pela minha experiência de 

25 anos na área que o animal foi envenenado com chumbinho. Já entrei com 

medicamento por suspeita de intoxicação por chumbinho, e conseguimos salvar sete 

gatos”, contou o veterinário ao portal. 

“Isso é uma chacina. A pessoa que faz isso é um inconsequente e tem que ser preso. Isso 

é um crime inafiançável. Ele não sabe o risco que ele está causando. E se uma criança 

pega essa salsicha e come?”, concluiu o veterinário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/moradora-denuncia-serie-de-assassinatos-de-c-es-e-gatos-em-caraguatatuba-sp-1.352202
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/moradora-denuncia-serie-de-assassinatos-de-c-es-e-gatos-em-caraguatatuba-sp-1.352202
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Arena Freestyle Show marca final de semana em Caraguatatuba 

 

A Praça de Eventos do Porto Novo, em Caraguatatuba, teve uma noite de grandes emoções 

no sábado (06), durante as apresentações e manobras do Arena Freestyle Show. A edição 

do evento arrecadou cerca de quatro toneladas de alimentos, que serão repassados para o 

Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba. 

Os espectadores, que além de estarem presentes na Praça, tiveram a oportunidade de 

assistir a transmissão ao vivo da Bandsports, conhecerem as manobras como Superman, 

Rock Solid, Tsunami, Mortais, entre outras. 

Segundo Aguilar Junior, prefeito de Caraguatatuba, os eventos apoiados pela 

administração municipal e realizados na cidade, evidenciam o preparo do município para a 

retomada econômica. 

“Estamos apenas começando! Ainda vamos trazer grandes eventos até o fim de janeiro do 

ano que vem, sempre com protocolos de segurança contra a Covid-19, para assim, termos 

uma grande retomada econômica”, explica. 

Os espectadores presentes nas arquibancadas foram lembrados pela obrigatoriedade do 

uso de máscara pelo locutor do Arena Freestyle Show. Além disso, postos de higienização 

foram espalhados por todo espaço do local. 

Para Matheus Felipe, de 20 anos, morador do centro de Caraguatatuba, o evento foi muito 

empolgante e não vê a hora do próximo. “Ficamos muito tempo sem eventos e agora quero 

ir em todos. A Prefeitura de Caraguatatuba está de parabéns por ter trazido o Freestyle 

para nossa cidade”, diz. 

Já para a moradora de São José dos Campos, Beatriz Marques Rosa, de 32 anos, que 

emendou o feriado para passar um tempo em Caraguatatuba, o município tem sempre 

grandes eventos para quem não mora na cidade. 

“Eu e minha família adoramos a cidade e sempre que estamos aqui, procuramos algum 

evento para participar. Já fiquei sabendo da realização do Beer Festival e quero voltar para 

Caraguá para participar”, explica. 

Força e Ação 



 

 
 

Logo na manhã de domingo (09), a praça de eventos voltou a ser esquentada pelas motos 

do Força e Ação. A equipe com mais de 10 integrantes, animou os espectadores com 

manobras terrestres utilizando fogo, obstáculos e outros objetos. 

A entrada para este show foi gratuita o que deixou o casal Felipe Matias e Barbara 

Rodrigues, moradores do Porto Novo, muito felizes. 

“Estávamos saindo de casa e ouvimos o som do evento. Nos arrumamos rapidinho e 

conseguimos dar uma passada aqui. Me impressionei bastante com as manobras e toda 

adrenalina que o Força e Ação trouxeram para Caraguatatuba”, explicam. 

Para conferir a programação completa com os próximos eventos 

acesse www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Quatro artistas de Caraguatatuba são premiados na 1ª Mostra de 

Saberes Artesanais do Litoral Norte 

 

Dos sete artistas plásticos de Caraguatatuba que participaram da 1ª Mostra de Saberes 

Artesanais do Litoral Norte, realizada em Ubatuba, quatro foram premiados. A exposição foi 

realizada de 9 de outubro a 7 de novembro como parte do 3º Fórum de Saberes Artesanais 

e a votação foi popular. 

Na Categoria Acessórios – Adornos , acessórios  e vestuário, o 1º lugar foi para Norma 

Gomes da Silva França com o artefato Bolsa feita com técnica de tecelagem manual. 

Pela Categoria Tradicional, o vencedor foi o ceramista Carlo Cury apresentando ‘O homem 

e o Mar’ onde utilizou técnicas de modelagem com finalização em engobe de sais. 

Maurem Mendonça de Aguiar ficou em 1º lugar na Categoria Utilitários usando a técnica de 

Patchwork para pano de sofá. E a outra vencedora foi Luciana Oda Kojimoto que participou 

na Categoria Decorativos com o Chapeleiro Maluco onde aplicou a técnica Amigurumi 

crochê ponto baixo. 

Também estiveram presentes os artistas Tânia Vaz Pallante, usando técnica em 

entrelaçamento e colagem em mosaico; Cláudia Oliveira, com Artes em Telhas e Luana 

Kogus com a Mandala e folha decorativa, usando a técnica Trançado em fibra. 

A mostra reuniu artesãos e artistas das cidades do Litoral Norte, com mais de 100 

artefatos em exposição. Para os artistas locais, o resultado foi importante porque a votação 

partiu do público visitante que teve a oportunidade de conhecer todos os trabalhos e 

técnicas. Também houve votação pela internet. 

Para o ceramista Carlo Cury, participar dessas mostras e ser premiado é importante porque 

os artistas podem sair um pouco do ateliê e conversar sobre suas artes com outros 

artistas. “Participar de um projeto tão lindo já é um prêmio. Muito lindo o grupo de 

Caraguá, todos juntos, com a surpresa de vários prêmios”. 

Norma França destaca que o fórum artesanal foi importante para valorizar os artistas 

locais, que eram pouco vistos e incentivados na região. “Também serviu como um 

incentivo e também como uma oportunidade para poder mostrar o artesão autônomo que 

sobrevive da arte”. 



 

 
 

Para ela, seu diferencial foi uma bolsa feita no tear, com técnica de tecelagem, pouco 

conhecido entre as demais bolsas vendidas no mercado. “É uma técnica manual, 100% 

artesanal feita de linha, fibras, lã e outras”. 

Os artistas contaram com apoio da Fundação de Arte e Cultura de Caraguatatuba 

(Fundacc) para que pudessem participar da Mostra em Ubatuba. 

Agora, a Fundacc vai aproveitar o material dos artesãos de Caraguatatuba e realizar uma 

exposição no saguão do auditório Maristela de Oliveira entre os dias 18 e 30 de novembro, 

das 9h às 14h. 

O auditório fica à Rua Santa Cruz, 196, no Centro. 
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Caraguatatuba fica na 3ª colocação em campeonato de Futevôlei em 

Taubaté 

 

No último sábado (06) a dupla de Caraguatatuba, Coxinha e Erik, participaram do Circuito 

Só Tapa de Futevôlei, na Arena Capri em Taubaté. Os representantes da cidade subiram no 

pódio, terminando a competição na 3º colocação. 

Biel e Durval, também de Caraguatatuba, deixaram o campeonato mais cedo, perdendo o 

confronto nas quartas de final. 

O evento contou com a presença de duplas de cidades como Ubatuba, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Taubaté, Caçapava e Guaratinguetá. 

Os atletas agradeceram o apoio do prefeito Aguilar Junior e do Secretário de Esportes e 

Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo Ormindo. 

Pódio da Competição: 

1º lugar – Chacon e Lipe (Rio de Janeiro) 

2º Lugar – Nigrao e Murilo (São Paulo/Guarujá) 

3º Lugar – Coxinha e Erik (Caraguatatuba) 
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1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem reúne 400 pessoas 

em Caraguatatuba 

 

A 1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem contou com a participação de cerca de 

400 pessoas no último sábado (6), que se reuniram em prol da causa de alertar sobre a 

importância da prevenção do câncer de próstata. 

Os participantes percorreram o trajeto do bairro Indaiá até o Mirante do Camaroeiro. A 

Caminhada foi organizada pela Clínica Uroproct e pelo Studio Personal Movimax, com apoio 

da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das secretarias de Mobilidade Urbana e Proteção 

ao Cidadão, Serviços Públicos, Comunicação e Administração. 

A caminhada também contou com a participação do prefeito Aguilar Junior e da presidente 

do Fundo Social, Samara Aguilar. 

O proprietário do Studio Movimax, Weliton Martins de Camargo destacou a importância da 

participação e de se movimentar. “Atividades físicas reduzem o risco de câncer de 

próstata, por influenciarem no sobrepeso ou em qualquer grau de obesidade, que é uma 

das principais causas da doença. Façam exercícios e tenham uma dieta regulada, que a 

prevenção será ainda mais eficaz”, disse. 

Segundo o médico urologista João Ricardo Rossi, a caminhada teve como objetivo chamar 

atenção na saúde do homem, reforçando a importância de ter a disciplina de procurar 

fazer os exames anualmente. “Se o câncer de próstata for detectado precocemente, há 

mais chances do tratamento curativo”, destacou. 

A detecção precoce pode ser feita por meio de investigação com exames clínicos, 

laboratoriais, endoscópios ou radiológicos, de pessoas com sinais e sintomas sugestivos 

da doença (diagnóstico precoce), ou de pessoas sem sinais ou sintomas (rastreamento), 

mas pertencentes a grupos com maior chance de ter a doença. 

Os exames são o toque retal e o exame de sangue para avaliar a dosagem do PSA 

(antígeno prostático específico) e deve ser buscado principalmente, com a investigação de 

sinais e sintomas como: dificuldade de urinar, diminuição do jato de urina, necessidade de 

urinar mais vezes durante o dia ou à noite e sangue na urina. 
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Caraguatatuba teve 120 alunos da rede municipal na 2ª fase da 

OBMEP 

 

No último sábado (6), 120 alunos de 11 unidades escolares da rede municipal de ensino 

de Caraguatatuba participaram da 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP). A prova foi aplicada para estudantes do ensino fundamental II 

(6º a 9º ano), na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar, no bairro Estrela D’Alva. 

Este ano, a OBMEP está na 16ª edição. Em sua 1ª fase, cerca de 350 alunos dos níveis I e 

II da rede municipal de Caraguatatuba realizaram a prova entre 28 de junho e 3 de agosto. 

Devido ao estágio da pandemia do novo coronavírus no ano passado, a iniciativa foi 

adiada. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, informou que a Prefeitura de Caraguatatuba, 

através do setor de Transporte Escolar da Secretaria de Educação, realizou o transporte 

dos alunos até o local de aplicação da prova e forneceu kits de lanches aos alunos. 

“Reconhecemos a relevância que a OBMEP tem nacionalmente e termos alunos da nossa 

rede participando desta etapa já é uma vitória para o município. Sabemos do esforço e da 

superação dos nossos alunos e professores, ainda mais nesta edição após o período de 

aulas remotas, devido à pandemia. Acreditamos que todos são capazes de obter ótimos 

resultados nesta 2ª fase também”, disse. 

Projeto nacional 

A OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras. Criada 

em 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), é realizada com o apoio da 

Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com recursos dos Ministérios da Ciência, 

Tecnologia e Inovações e da Educação. Além de estimular o estudo da matemática no país, 

a competição visa identificar jovens talentosos e promover inclusão social por meio da 

difusão do conhecimento. 

A prova da 2ª fase é discursiva, diferenciada por níveis e composta por seis questões 

valendo até 20 pontos cada. Os candidatos tiveram três horas para concluir a avaliação. A 

divulgação dos premiados será em 18 de janeiro de 2022. 
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Secretaria de Habitação de Caraguatatuba promove palestra 

motivacional para moradores do Nova Caragua II 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Habitação, promove nesta 

quarta-feira (10), às 13h no Ciase do Travessão, uma palestra motivacional para os 

moradores do Nova Caragua II. 

A ação faz parte do Ciclo de Palestras do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial do 

Nova Caragua II, núcleo residencial do Travessão, região sul de Caraguatatuba. 

A palestra contará com protocolos sanitários. O uso de máscara no local é obrigatório e 

será distribuído álcool em gel para higienização das mãos. Não será necessária a 

realização de inscrição 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga convocação de bolsistas do PEAD 

desta semana 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais quatro bolsistas do Programa Emergencial 

de Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em serviços de manutenção e limpeza das 

vias e logradouros públicos do município. Os selecionados devem ir, utilizando máscara, 

nesta terça, quarta e quinta-feira (9, 10 e 11/11), das 9h às 14h, no Departamento de RH 

da Secretaria da Administração, no Centro. A convocação foi publicada na edição do Diário 

Oficial Eletrônico do Município (Edital 663) desta segunda-feira (8/11). 

Nesta semana foram convocados quatro bolsitas beneficiários de serviços pesados. A 

Prefeitura de Caraguatatuba chamou 1.370 bolsistas do PEAD desde março de 2020, dos 

quais 297 eram beneficiários de serviços leves e 1.073 de pesados. 

No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); comprovante 

de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia); 

título de eleitor (original e cópia); comprovante de votação da última eleição ou certidão de 

quitação eleitoral; certificado de reservista – se for do sexo masculino (original e cópia); 

documento onde conste o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – 

CTPS (original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página com 

os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão 

de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de nascimento 

dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de antecedentes criminais.  As 

divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em 

fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato. 

Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja necessidade 

de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, como certidões de 

quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato não tenha acesso à internet, 

a Prefeitura irá receber toda documentação, após o período de isolamento e reabertura 

dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório Eleitoral. 

Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e mecânica) e 

limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, bem como a varrição 

de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela Secretaria de Serviços Públicos 

(Sesep). 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_663.pdf


 

 
 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida 

Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). Mais informações 

pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público à distância é 

das 9h às 14h. 
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Caraguatatuba participa de Festuris Gramado e apresenta gibi da 

Turma da Mônica 

 

A participação de Caraguatatuba na Festuris Gramado 2021 foi definida como muito 

positiva pela secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis. Além dos contatos com 

operadores de turismo e o trade, o gibi da Turma da Mônica passeando em Caraguatatuba 

foi entregue no estande montado no espaço com a turminha criada por Maurício de Souza. 

“Foi uma ação muito importante e junto com outras que ainda vamos fazer, com certeza 

vai despertar o desejo na população em conhecer nossa Caraguá”, disse Maria Fernanda. 

Ela destaca, ainda, que Gramado é um dos maiores polos turísticos do Brasil e que a feira 

presencial é uma retomada do que se prospecta para o turismo nacional. Marcar presença 

nessa feira, nesse momento, é fundamental para a retomada que Caraguatatuba planeja 

para o futuro do turismo. 

Outro aspecto importante ressaltado pela secretária de Turismo foi a divulgação da 

campanha ‘Vem Prá Caraguá’, mostrando que a cidade está apta a receber todos e com 

todos os protocolos sanitários. 

Em três dias de feira foram várias reuniões com empresários de Gramado, Aprecesp e 

Litoral Norte que debateram sobre o case de Gramado. “Caraguatatuba tem retomado 

suas participações nas feiras como forma de divulgar o município e seus atrativos além de 

São Paulo”. 

Essa ação tem sido feito junto com o Circuito Litoral Norte, que envolve as cidades de 

Caraguatatuba, Bertioga, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, e a Secretaria de Turismo do 

Estado que trabalha a região como um todo. 
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PAT de Caraguatatuba tem 159 vagas de emprego nesta segunda-

feira (08) 

 

 Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 159 

oportunidades de emprego. Entre elas, 40 vagas de Motoboy, 17 vagas para Cabista e 16 

vagas para Encanador. 

O PAT destaca que agora só aceitam currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármores e Granitos, Analista de Trade 

Marketing, Armador, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Encanador, 

Auxiliar de Usina de Concreto, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Cabista, Carpinteiro, 

Chapeiro de Lanchonete, Cozinheira, Educador Social, Empregada Doméstica, Encanador, 

Fiscal de Piso, Funileiro, Garçom, Gerente de Lanchonete, Instrutor de Autoescola, 

Lubrificador, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico 

de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Motoboy, Motorista de Caminhão Betoneira, 

Motorista Entregador de Materiais de Construção, Motorista Entregador de Materiais de 

Construção (Caminhão Munck), Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de 

Concreto, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante 

Comercial, Sinaleiro de Guindaste, Vendedor e Vendedor de Materiais de Construção. 
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Fundo Social realiza inscrições para curso de Modelagem de Roupas 

Plus Size até amanhã 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza nos dias 8 e 9 de novembro (segunda e terça) 

inscrições para o curso de Modelagem de Roupas – moda plus size, ofertado 

gratuitamente em parceria com o Sebrae e ministrado pelo Senai. 

Foram abertas 28 vagas e as aulas serão desenvolvidas de 16 de novembro a 15 de 

dezembro, com carga horária de 80 horas, na Unidade Móvel do Senai, instalada no centro 

da cidade. É necessário ter conhecimento em corte e costura. 

Os processos de ensino e de aprendizagem serão desenvolvidos com a utilização de 

diferentes métodos, estratégias e técnicas, tendo em vista a aquisição de capacidades 

técnicas, sociais, organizativas, metodológicas e conhecimentos definidos como conteúdo 

formativo e necessários para o desempenho profissional. 

O Fundo Social destaca que o curso é destinado ao aperfeiçoamento de costureiras, que 

desejam se especializar nesta área e melhor atender ao público Plus Size. 

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, das 8h30 às 

16h30. Os interessados devem ter mais de 18 anos e levar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

No ato da inscrição, os candidatos deverão assinar um termo de responsabilidade 

declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será 

realizado sorteio. No termo também constará que os selecionados serão contatados por 

telefone com até cinco dias de antecedência e caso o Fundo Social não consiga contato, o 

candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista. 

O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir 

durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas 

oferecidas dentro do ano vigente. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no centro (rua lateral do Banco 

Santander). Mais informações no telefone: 3897-5656. 
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Problemas financeiros e telefonia móvel dominam queixas do Procon 

de Caraguatatuba em outubro 

 

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba encerrou outubro com 483 procedimentos 

formalizados e 1.046 atendimentos não formalizados, relativos a orientações e 

encaminhamentos para outros órgãos públicos.  O ranking das reclamações do mês 

passado incluiu problemas com bancos, envolvendo cobranças indevidas, contratos (não 

cumprimentos, alteração, transferência, irregularidade, recisão, etc) e falhas em 

transações eletrônicas (saques e transferências indevidas), além dos problemas com 

cobranças abusivas de operadoras de telefonia celular. Das 38 audiências conciliatórias 

agendas pelo no Procon, os fornecedores deixaram de comparecer apenas em três. 

Em relação aos procedimentos formalizados, o órgão contou com 252 consultas; 12 

atendimentos preliminares; 104 cartas de informações preliminares (CIPs) emitidas e 

desse montante, 22 resultaram em acordos e sete foram encerradas, canceladas ou 

concluídas; 30 reclamações abertas com o retorno da CIP; três reclamações abertas sem a 

emissão da CIP; 34 reclamações tiveram consulta fornecida ou foram encerradas; 56 

atendimentos extra Procon (encaminhados para setores competentes); e 56 cadastros de 

Nota Fiscal Paulista. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou 

por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 

de abril de 2020), com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda 

documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante 

de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo Caraguatatuba 156 

na ‘Play Store’ do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 12 

funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sexta-

feira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais 

informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

 

 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Artistas de Caraguatatuba são premiados 

 

Dos sete artistas plásticos de Caraguatatuba que participaram da 1ª Mostra de Saberes 

Artesanais do Litoral Norte, realizada em Ubatuba, quatro foram premiados. A exposição foi 

realizada de 9 de outubro a 7 de novembro como parte do 3º Fórum de Saberes Artesanais 

e a votação foi popular. 

#PraCegoVer: Artistas de Caraguatatuba que ficaram em primeiro lugar em suas categorias 

estão com certificado nas mãos (Foto: Divulgação) 

Na Categoria Acessórios – Adornos , acessórios e vestuário, o 1º lugar foi para Norma 

Gomes da Silva França com o artefato Bolsa feita com técnica de tecelagem manual. 

Pela Categoria Tradicional, o vencedor foi o ceramista Carlo Cury apresentando ‘O homem 

e o Mar’ onde utilizou técnicas de modelagem com finalização em engobe de sais. 

Maurem Mendonça de Aguiar ficou em 1º lugar na Categoria Utilitários usando a técnica de 

Patchwork para pano de sofá. E a outra vencedora foi Luciana Oda Kojimoto que participou 

na Categoria Decorativos com o Chapeleiro Maluco onde aplicou a técnica Amigurumi 

crochê ponto baixo. 

Também estiveram presentes os artistas Tânia Vaz Pallante, usando técnica em 

entrelaçamento e colagem em mosaico; Cláudia Oliveira, com Artes em Telhas e Luana 

Kogus com a Mandala e folha decorativa, usando a técnica Trançado em fibra. 

A mostra reuniu artesãos e artistas das cidades do Litoral Norte, com mais de 100 

artefatos em exposição. Para os artistas locais, o resultado foi importante porque a votação 

partiu do público visitante que teve a oportunidade de conhecer todos os trabalhos e 

técnicas. Também houve votação pela internet. 

Para o ceramista Carlo Cury, participar dessas mostras e ser premiado é importante porque 

os artistas podem sair um pouco do ateliê e conversar sobre suas artes com outros 

artistas. “Participar de um projeto tão lindo já é um prêmio. Muito lindo o grupo de 

Caraguá, todos juntos, com a surpresa de vários prêmios”. 

Norma França destaca que o fórum artesanal foi importante para valorizar os artistas 

locais, que eram pouco vistos e incentivados na região. “Também serviu como um 

incentivo e também como uma oportunidade para poder mostrar o artesão autônomo que 



 

 
 

sobrevive da arte”. 

Para ela, seu diferencial foi uma bolsa feita no tear, com técnica de tecelagem, pouco 

conhecido entre as demais bolsas vendidas no mercado. “É uma técnica manual, 100% 

artesanal feita de linha, fibras, lã e outras”. 

Os artistas contaram com apoio da Fundação de Arte e Cultura de Caraguatatuba 

(Fundacc) para que pudessem participar da Mostra em Ubatuba. 

Agora, a Fundacc vai aproveitar o material dos artesãos de Caraguatatuba e realizar uma 

exposição no saguão do auditório Maristela de Oliveira entre os dias 18 e 30 de novembro, 

das 9h às 14h. 

O auditório fica à Rua Santa Cruz, 196, no Centro. 
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Procon – Problemas financeiros e telefonia móvel dominam queixas 

 

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba encerrou outubro com 483 procedimentos 

formalizados e 1.046 atendimentos não formalizados, relativos a orientações e 

encaminhamentos para outros órgãos públicos. O ranking das reclamações do mês 

passado incluiu problemas com bancos, envolvendo cobranças indevidas, contratos (não 

cumprimentos, alteração, transferência, irregularidade, recisão, etc) e falhas em 

transações eletrônicas (saques e transferências indevidas), além dos problemas com 

cobranças abusivas de operadoras de telefonia celular. Das 38 audiências conciliatórias 

agendas pelo no Procon, os fornecedores deixaram de comparecer apenas em três. 

Em relação aos procedimentos formalizados, o órgão contou com 252 consultas; 12 

atendimentos preliminares; 104 cartas de informações preliminares (CIPs) emitidas e 

desse montante, 22 resultaram em acordos e sete foram encerradas, canceladas ou 

concluídas; 30 reclamações abertas com o retorno da CIP; três reclamações abertas sem a 

emissão da CIP; 34 reclamações tiveram consulta fornecida ou foram encerradas; 56 

atendimentos extra Procon (encaminhados para setores competentes); e 56 cadastros de 

Nota Fiscal Paulista. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou 

por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 

de abril de 2020), com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda 

documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante 

de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo Caraguatatuba 156 

na ‘Play Store’ do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o site 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 12 funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sexta-

feira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais 

informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou site 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 
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Plano Municipal de Pavimentação vai contemplar mais de 120 vias de 

Caraguatatuba 

 

A Secretaria de Obras Públicas deu início à execução do Plano Municipal de Pavimentação 

que vai contemplar, com os serviços de pavimentação, drenagem e recapeamento, 124 

vias – ruas, avenidas e travessas – de Caraguatatuba. 

Esses logradouros estão localizados em diversos bairros nas regiões sul, central e norte, 

entre eles, Perequê-Mirim, Travessão, Pegorelli, Pontal Santamarina, Indaiá, Martim de Sá, 

Portal da Fazendinha, Capricórnio, Jardim Terralão, Centro, Jaqueira e Jardim Britânia. 

Segundo a Secretaria de Obras, a pavimentação, a drenagem e o recapeamento de 43 vias 

estão em andamento, sendo que a maioria está localizada na região sul. Algumas já foram 

iniciadas e outras estão em processo licitatório para serem iniciadas ainda neste ano. 

Participe do nosso grupo de WhatsApp e receba as principais notícias do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte 

Os serviços serão executados conforme a necessidade de cada via como, por exemplo, o 

Pontal Santamarina. Nesse bairro, as vias receberão pavimentação e drenagem. 

A execução dos serviços das outras 81 vias, contempladas pelo Plano Municipal de 

Pavimentação, serão iniciadas no próximo ano. Boa parte dessas obras está inserida em 

convênio, por isso a Secretaria de Obras Públicas depende de autorização para execução. 
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Arena Freestyle Show Marca Final De Semana Em Caraguatatuba 

 

A Praça de Eventos do Porto Novo, em Caraguatatuba, teve uma noite de grandes emoções 

no sábado (06), durante as apresentações e manobras do Arena Freestyle Show. A edição 

do evento arrecadou cerca de quatro toneladas de alimentos, que serão repassados para o 

Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba. 

Os espectadores, que além de estarem presentes na Praça, tiveram a oportunidade de 

assistir a transmissão ao vivo da Bandsports, conhecerem as manobras como Superman, 

Rock Solid, Tsunami, Mortais, entre outras. 

Segundo Aguilar Junior, prefeito de Caraguatatuba, os eventos apoiados pela 

administração municipal e realizados na cidade, evidenciam o preparo do município para a 

retomada econômica. 

“Estamos apenas começando! Ainda vamos trazer grandes eventos até o fim de janeiro do 

ano que vem, sempre com protocolos de segurança contra a Covid-19, para assim, termos 

uma grande retomada econômica”, explica. 

Os espectadores presentes nas arquibancadas foram lembrados pela obrigatoriedade do 

uso de máscara pelo locutor do Arena Freestyle Show. Além disso, postos de higienização 

foram espalhados por todo espaço do local. 

Para Matheus Felipe, de 20 anos, morador do centro de Caraguatatuba, o evento foi muito 

empolgante e não vê a hora do próximo. “Ficamos muito tempo sem eventos e agora quero 

ir em todos. A Prefeitura de Caraguatatuba está de parabéns por ter trazido o Freestyle 

para nossa cidade”, diz. 

Já para a moradora de São José dos Campos, Beatriz Marques Rosa, de 32 anos, que 

emendou o feriado para passar um tempo em Caraguatatuba, o município tem sempre 

grandes eventos para quem não mora na cidade. 

“Eu e minha família adoramos a cidade e sempre que estamos aqui, procuramos algum 

evento para participar. Já fiquei sabendo da realização do Beer Festival e quero voltar para 

Caraguá para participar”, explica. 

Força e Ação 



 

 
 

Logo na manhã de domingo (09), a praça de eventos voltou a ser esquentada pelas motos 

do Força e Ação. A equipe com mais de 10 integrantes, animou os espectadores com 

manobras terrestres utilizando fogo, obstáculos e outros objetos. 

A entrada para este show foi gratuita o que deixou o casal Felipe Matias e Barbara 

Rodrigues, moradores do Porto Novo, muito felizes. 

“Estávamos saindo de casa e ouvimos o som do evento. Nos arrumamos rapidinho e 

conseguimos dar uma passada aqui. Me impressionei bastante com as manobras e toda 

adrenalina que o Força e Ação trouxeram para Caraguatatuba”, explicam. 

Para conferir a programação completa com os próximos eventos 

acesse www.caraguatatuba.sp.gov.br. 
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Fundo Social Realiza Inscrições Para Curso De Modelagem De Roupas 

Plus Size Até Amanhã 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza nos dias 8 e 9 de novembro (segunda e terça) 

inscrições para o curso de Modelagem de Roupas – moda plus size, ofertado 

gratuitamente em parceria com o Sebrae e ministrado pelo Senai. 

Foram abertas 28 vagas e as aulas serão desenvolvidas de 16 de novembro a 15 de 

dezembro, com carga horária de 80 horas, na Unidade Móvel do Senai, instalada no centro 

da cidade. É necessário ter conhecimento em corte e costura. 

Os processos de ensino e de aprendizagem serão desenvolvidos com a utilização de 

diferentes métodos, estratégias e técnicas, tendo em vista a aquisição de capacidades 

técnicas, sociais, organizativas, metodológicas e conhecimentos definidos como conteúdo 

formativo e necessários para o desempenho profissional. 

O Fundo Social destaca que o curso é destinado ao aperfeiçoamento de costureiras, que 

desejam se especializar nesta área e melhor atender ao público Plus Size. 

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, das 8h30 às 

16h30. Os interessados devem ter mais de 18 anos e levar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

No ato da inscrição, os candidatos deverão assinar um termo de responsabilidade 

declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será 

realizado sorteio. No termo também constará que os selecionados serão contatados por 

telefone com até cinco dias de antecedência e caso o Fundo Social não consiga contato, o 

candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista. 

O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir 

durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas 

oferecidas dentro do ano vigente. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no centro (rua lateral do Banco 

Santander). Mais informações no telefone: 3897-5656. 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 08/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Problemas Financeiros E Telefonia Móvel Dominam Queixas Do 

Procon De Caraguatatuba Em Outubro 

 

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba encerrou outubro com 483 procedimentos 

formalizados e 1.046 atendimentos não formalizados, relativos a orientações e 

encaminhamentos para outros órgãos públicos.  O ranking das reclamações do mês 

passado incluiu problemas com bancos, envolvendo cobranças indevidas, contratos (não 

cumprimentos, alteração, transferência, irregularidade, recisão, etc) e falhas em 

transações eletrônicas (saques e transferências indevidas), além dos problemas com 

cobranças abusivas de operadoras de telefonia celular. Das 38 audiências conciliatórias 

agendas pelo no Procon, os fornecedores deixaram de comparecer apenas em três. 

Em relação aos procedimentos formalizados, o órgão contou com 252 consultas; 12 

atendimentos preliminares; 104 cartas de informações preliminares (CIPs) emitidas e 

desse montante, 22 resultaram em acordos e sete foram encerradas, canceladas ou 

concluídas; 30 reclamações abertas com o retorno da CIP; três reclamações abertas sem a 

emissão da CIP; 34 reclamações tiveram consulta fornecida ou foram encerradas; 56 

atendimentos extra Procon (encaminhados para setores competentes); e 56 cadastros de 

Nota Fiscal Paulista. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou 

por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 

de abril de 2020), com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda 

documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante 

de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo Caraguatatuba 156 

na ‘Play Store’ do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 12 

funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sexta-

feira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais 

informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 
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1ª Caminhada Beneficente Pela Saúde Do Homem Reúne 400 

Pessoas Em Caraguatatuba 

 

A 1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem contou com a participação de cerca de 

400 pessoas no último sábado (6), que se reuniram em prol da causa de alertar sobre a 

importância da prevenção do câncer de próstata. 

Os participantes percorreram o trajeto do bairro Indaiá até o Mirante do Camaroeiro. A 

Caminhada foi organizada pela Clínica Uroproct e pelo Studio Personal Movimax, com apoio 

da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das secretarias de Mobilidade Urbana e Proteção 

ao Cidadão, Serviços Públicos, Comunicação e Administração. 

A caminhada também contou com a participação do prefeito Aguilar Junior e da presidente 

do Fundo Social, Samara Aguilar. 

O proprietário do Studio Movimax, Wellinton Martins de Camargo destacou a importância 

da participação e de se movimentar. “Atividades físicas reduzem o risco de câncer de 

próstata, por influenciarem no sobrepeso ou em qualquer grau de obesidade, que é uma 

das principais causas da doença. Façam exercícios e tenham uma dieta regulada, que a 

prevenção será ainda mais eficaz”, disse. 

Segundo o médico urologista João Ricardo Rossi, a caminhada teve como objetivo chamar 

atenção na saúde do homem, reforçando a importância de ter a disciplina de procurar 

fazer os exames anualmente. “Se o câncer de próstata for detectado precocemente, há 

mais chances do tratamento curativo”, destacou. 

A detecção precoce pode ser feita por meio de investigação com exames clínicos, 

laboratoriais, endoscópios ou radiológicos, de pessoas com sinais e sintomas sugestivos 

da doença (diagnóstico precoce), ou de pessoas sem sinais ou sintomas (rastreamento), 

mas pertencentes a grupos com maior chance de ter a doença. 

Os exames são o toque retal e o exame de sangue para avaliar a dosagem do PSA 

(antígeno prostático específico) e deve ser buscado principalmente, com a investigação de 

sinais e sintomas como: dificuldade de urinar, diminuição do jato de urina, necessidade de 

urinar mais vezes durante o dia ou à noite e sangue na urina. 
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Caraguatatuba Fica Na 3ª Colocação Em Campeonato De Futevôlei 

Em Taubaté 

 

o último sábado (06) a dupla de Caraguatatuba, Coxinha e Erik, participaram do Circuito Só 

Tapa de Futevôlei, na Arena Capri em Taubaté. Os representantes da cidade subiram no 

pódio, terminando a competição na 3º colocação. 

Biel e Durval, também de Caraguatatuba, deixaram o campeonato mais cedo, perdendo o 

confronto nas quartas de final. 

O evento contou com a presença de duplas de cidades como Ubatuba, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Taubaté, Caçapava e Guaratinguetá. 

Os atletas agradeceram o apoio do prefeito Aguilar Junior e do Secretário de Esportes e 

Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo Ormindo. 

Pódio da Competição: 

1º lugar – Chacon e Lipe (Rio de Janeiro) 

2º Lugar – Nigrao e Murilo (São Paulo/Guarujá) 

3º Lugar – Coxinha e Erik (Caraguatatuba) 
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Secretaria De Habitação De Caraguatatuba Promove Palestra 

Motivacional Para Moradores Do Nova Caragua II 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Habitação, promove nesta 

quarta-feira (10), às 13h no Ciase do Travessão, uma palestra motivacional para os 

moradores do Nova Caragua II. 

A ação faz parte do Ciclo de Palestras do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial do 

Nova Caragua II, núcleo residencial do Travessão, região sul de Caraguatatuba. 

A palestra contará com protocolos sanitários. O uso de máscara no local é obrigatório e 

será distribuído álcool em gel para higienização das mãos. Não será necessária a 

realização de inscrição 
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Arena Freestyle Show 

 

A Praça de Eventos do Porto Novo, em Caraguatatuba, teve uma noite de grandes emoções 

no sábado (06), durante as apresentações e manobras do Arena Freestyle Show. A edição 

do evento arrecadou cerca de quatro toneladas de alimentos, que serão repassados para o 

Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba. 

Os espectadores, que além de estarem presentes na Praça, tiveram a oportunidade de 

assistir a transmissão ao vivo da Bandsports, conhecerem as manobras como Superman, 

Rock Solid, Tsunami, Mortais, entre outras. 

Segundo Aguilar Junior, prefeito de Caraguatatuba, os eventos apoiados pela 

administração municipal e realizados na cidade, evidenciam o preparo do município para a 

retomada econômica. 

“Estamos apenas começando! Ainda vamos trazer grandes eventos até o fim de janeiro do 

ano que vem, sempre com protocolos de segurança contra a Covid-19, para assim, termos 

uma grande retomada econômica”, explica. 

Os espectadores presentes nas arquibancadas foram lembrados pela obrigatoriedade do 

uso de máscara pelo locutor do Arena Freestyle Show. Além disso, postos de higienização 

foram espalhados por todo espaço do local. 

Para Matheus Felipe, de 20 anos, morador do centro de Caraguatatuba, o evento foi muito 

empolgante e não vê a hora do próximo. “Ficamos muito tempo sem eventos e agora quero 

ir em todos. A Prefeitura de Caraguatatuba está de parabéns por ter trazido o Freestyle 

para nossa cidade”, diz. 

Já para a moradora de São José dos Campos, Beatriz Marques Rosa, de 32 anos, que 

emendou o feriado para passar um tempo em Caraguatatuba, o município tem sempre 

grandes eventos para quem não mora na cidade. 

“Eu e minha família adoramos a cidade e sempre que estamos aqui, procuramos algum 

evento para participar. Já fiquei sabendo da realização do Beer Festival e quero voltar para 

Caraguá para participar”, explica. 

Para conferir a programação completa com os próximos eventos 

acesse www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Alegria Marca Retomada Das Atividades Para Idosos E Pessoas Com 

Deficiência No Ciapi De Caraguatatuba 

.  

Após mais de um ano de meio de atividades suspensas no Centro Integrado de Atenção à 

Pessoa com Deficiência e ao Idoso (CIAPI), em decorrência da pandemia da Covid-19 os 

trabalhos foram retomados nessa segunda-feira, dia 8. 

As equipes do Ciapi e da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), 

liderados pelo secretário da pasta, Amauri Toledo, deram boas-vindas aos frequentadores 

no portão de entrada, com muita animação e entusiasmo. “Estamos muito felizes com a 

retomada e de termos novamente a convivência com o nosso público”, disse Toledo. 

O prefeito Aguilar Junior fez questão de percorrer os locais onde estavam sendo realizadas 

as primeiras aulas e cumprimentar professores e alunos. “Estávamos ansiosos por esse 

dia. Dentro dos protocolos de segurança vamos, gradativamente, retornando todas as 

atividades do Ciapi”, disse ele. 

Nesse primeiro momento, estão sendo oferecidas as seguintes aulas: alongamento, bocha 

tradicional, bocha sentada, ginástica funcional, pilates, tai chi chuan, zumba, grupo 

psicossocial e grupo de reabilitação pós-covid. 

O casal Antônio Humberto Machado, 77 anos, e Sueli Costa Machado, 72, frequentadores 

assíduos do Ciapi, contaram que o grupo de whatsapp bombou na última semana pela 

expectativa da volta. Os dois chegaram cedo para a primeira aula de alongamento. 

“Estava muito ansioso para voltar a fazer exercícios e rever as pessoas. Estava com muita 

saudade”, declarou Machado. 

A esposa acrescentou: “Como não temos família na cidade, a convivência com os amigos 

daqui estava nos fazendo muita falta. Gostamos muito de fazer parte do Ciapi, sempre 

fomos muito bem tratados”, afirmou. 

A aposentada Clarice Cursi Assis, 69 anos, passará manhãs e tardes no equipamento. 

“Fico sozinha em casa e tenho dificuldades de mobilidade. Aqui, tenho com quem 

conversar, me divertir e tenho toda assistência que preciso. Estou muito feliz de ter voltado 

para cá”, ressaltou. 

Centro Dia e Centro de Convivência 



 

 
 

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

Convivência. 

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

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

frequentadores. 

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

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

da qualidade de vida, preservando os laços familiares e comunitários para usuários com 

semidependência e vulnerabilidade social, entre idosos e pessoas com deficiência acima 

de 18 anos. 

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

isolamento; fortalecer vínculos familiares; atender necessidades básicas e ofertar cuidados 

básicos, possibilitando autonomia, entre outras. 

Podem usufruir do serviço pessoas cuja renda familiar não ultrapasse a três salários 

mínimos ou a renda individual do usuário seja inferior a dois salários mínimos. 

Para as aulas, os interessados podem fazer a inscrição na sede do Ciapi, no bairro Jardim 

Jaqueira, das 8h às 16h, levando os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, 

comprovante de residência, cartão SUS, comprovante de vacinação das duas doses da 

vacina contra a Covid-19 e atestado médico atualizado com liberação para atividades 

físicas. 
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Quatro Artistas De Caraguatatuba São Premiados Na 1ª Mostra De 

Saberes Artesanais Do Litoral Norte 

 

Dos sete artistas plásticos de Caraguatatuba que participaram da 1ª Mostra de Saberes 

Artesanais do Litoral Norte, realizada em Ubatuba, quatro foram premiados. A exposição foi 

realizada de 9 de outubro a 7 de novembro como parte do 3º Fórum de Saberes Artesanais 

e a votação foi popular. 

Na Categoria Acessórios – Adornos , acessórios  e vestuário, o 1º lugar foi para Norma 

Gomes da Silva França com o artefato Bolsa feita com técnica de tecelagem manual. 

Pela Categoria Tradicional, o vencedor foi o ceramista Carlo Cury apresentando ‘O homem 

e o Mar’ onde utilizou técnicas de modelagem com finalização em engobe de sais. 

Maurem Mendonça de Aguiar ficou em 1º lugar na Categoria Utilitários usando a técnica de 

Patchwork para pano de sofá. E a outra vencedora foi Luciana Oda Kojimoto que participou 

na Categoria Decorativos com o Chapeleiro Maluco onde aplicou a técnica Amigurumi 

crochê ponto baixo. 

Também estiveram presentes os artistas Tânia Vaz Pallante, usando técnica em 

entrelaçamento e colagem em mosaico; Cláudia Oliveira, com Artes em Telhas e Luana 

Kogus com a Mandala e folha decorativa, usando a técnica Trançado em fibra. 

A mostra reuniu artesãos e artistas das cidades do Litoral Norte, com mais de 100 

artefatos em exposição. Para os artistas locais, o resultado foi importante porque a votação 

partiu do público visitante que teve a oportunidade de conhecer todos os trabalhos e 

técnicas. Também houve votação pela internet. 

Para o ceramista Carlo Cury, participar dessas mostras e ser premiado é importante porque 

os artistas podem sair um pouco do ateliê e conversar sobre suas artes com outros 

artistas. “Participar de um projeto tão lindo já é um prêmio. Muito lindo o grupo de 

Caraguá, todos juntos, com a surpresa de vários prêmios”. 

Norma França destaca que o fórum artesanal foi importante para valorizar os artistas 

locais, que eram pouco vistos e incentivados na região. “Também serviu como um 

incentivo e também como uma oportunidade para poder mostrar o artesão autônomo que 

sobrevive da arte”. 

Para ela, seu diferencial foi uma bolsa feita no tear, com técnica de tecelagem, pouco 

conhecido entre as demais bolsas vendidas no mercado. “É uma técnica manual, 100% 

artesanal feita de linha, fibras, lã e outras”. 



 

 
 

Os artistas contaram com apoio da Fundação de Arte e Cultura de Caraguatatuba 

(Fundacc) para que pudessem participar da Mostra em Ubatuba. 

Agora, a Fundacc vai aproveitar o material dos artesãos de Caraguatatuba e realizar uma 

exposição no saguão do auditório Maristela de Oliveira entre os dias 18 e 30 de novembro, 

das 9h às 14h. 

O auditório fica à Rua Santa Cruz, 196, no Centro. 
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Caraguatatuba Participa De Festuris Gramado E Apresenta Gibi Da 

Turma Da Mônica 

 

A participação de Caraguatatuba na Festuris Gramado 2021 foi definida como muito 

positiva pela secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis. Além dos contatos com 

operadores de turismo e o trade, o gibi da Turma da Mônica passeando em Caraguatatuba 

foi entregue no estande montado no espaço com a turminha criada por Maurício de Souza. 

“Foi uma ação muito importante e junto com outras que ainda vamos fazer, com certeza 

vai despertar o desejo na população em conhecer nossa Caraguá”, disse Maria Fernanda. 

Ela destaca, ainda, que Gramado é um dos maiores polos turísticos do Brasil e que a feira 

presencial é uma retomada do que se prospecta para o turismo nacional. Marcar presença 

nessa feira, nesse momento, é fundamental para a retomada que Caraguatatuba planeja 

para o futuro do turismo. 

Outro aspecto importante ressaltado pela secretária de Turismo foi a divulgação da 

campanha ‘Vem Prá Caraguá’, mostrando que a cidade está apta a receber todos e com 

todos os protocolos sanitários. 

Em três dias de feira foram várias reuniões com empresários de Gramado, Aprecesp e 

Litoral Norte que debateram sobre o case de Gramado. “Caraguatatuba tem retomado 

suas participações nas feiras como forma de divulgar o município e seus atrativos além de 

São Paulo”. 

Essa ação tem sido feito junto com o Circuito Litoral Norte, que envolve as cidades de 

Caraguatatuba, Bertioga, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, e a Secretaria de Turismo do 

Estado que trabalha a região como um todo. 
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Caraguatatuba Teve 120 Alunos Da Rede Municipal Na 2ª Fase Da 

OBMEP 

 

No último sábado (6), 120 alunos de 11 unidades escolares da rede municipal de ensino 

de Caraguatatuba participaram da 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP). A prova foi aplicada para estudantes do ensino fundamental II 

(6º a 9º ano), na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar, no bairro Estrela D’Alva. 

Este ano, a OBMEP está na 16ª edição. Em sua 1ª fase, cerca de 350 alunos dos níveis I e 

II da rede municipal de Caraguatatuba realizaram a prova entre 28 de junho e 3 de agosto. 

Devido ao estágio da pandemia do novo coronavírus no ano passado, a iniciativa foi 

adiada. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, informou que a Prefeitura de Caraguatatuba, 

através do setor de Transporte Escolar da Secretaria de Educação, realizou o transporte 

dos alunos até o local de aplicação da prova e forneceu kits de lanches aos alunos. 

“Reconhecemos a relevância que a OBMEP tem nacionalmente e termos alunos da nossa 

rede participando desta etapa já é uma vitória para o município. Sabemos do esforço e da 

superação dos nossos alunos e professores, ainda mais nesta edição após o período de 

aulas remotas, devido à pandemia. Acreditamos que todos são capazes de obter ótimos 

resultados nesta 2ª fase também”, disse. 

Projeto nacional 

A OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras. Criada 

em 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), é realizada com o apoio da 

Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com recursos dos Ministérios da Ciência, 

Tecnologia e Inovações e da Educação. Além de estimular o estudo da matemática no país, 

a competição visa identificar jovens talentosos e promover inclusão social por meio da 

difusão do conhecimento. 

A prova da 2ª fase é discursiva, diferenciada por níveis e composta por seis questões 

valendo até 20 pontos cada. Os candidatos tiveram três horas para concluir a avaliação. A 

divulgação dos premiados será em 18 de janeiro de 2022. 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 08/11/2021 

Editoria: Cidades 
Veículo: Litoral Hoje 

 

PAT De Caraguatatuba Tem 159 Vagas De Emprego Nesta Segunda-

Feira (08) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 159 

oportunidades de emprego. Entre elas, 40 vagas de Motoboy, 17 vagas para Cabista e 16 

vagas para Encanador. 

O PAT destaca que agora só aceitam currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármores e Granitos, Analista de Trade 

Marketing, Armador, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Encanador, 

Auxiliar de Usina de Concreto, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Cabista, Carpinteiro, 

Chapeiro de Lanchonete, Cozinheira, Educador Social, Empregada Doméstica, Encanador, 

Fiscal de Piso, Funileiro, Garçom, Gerente de Lanchonete, Instrutor de Autoescola, 

Lubrificador, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico 

de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Motoboy, Motorista de Caminhão Betoneira, 

Motorista Entregador de Materiais de Construção, Motorista Entregador de Materiais de 

Construção (Caminhão Munck), Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de 

Concreto, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante 

Comercial, Sinaleiro de Guindaste, Vendedor e Vendedor de Materiais de Construção. 
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Última semana inscrições no Processo Seletivo IFSP Caraguatatuba 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) Câmpus 

Caraguatatuba está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos técnicos. 

O processo seletivo é por prova presencial e abrangem conhecimentos em português e 

matemática do ensino fundamental, sendo 30 questões de múltipla escolha. A prova está 

prevista para o dia 19/12/2021. 

 As inscrições vão até domingo dia 14 de novembro, sendo realizadas pelo 

site https://processoseletivo.ifsp.edu.br/   

A taxa de inscrição é de R$30,00 para os cursos concomitantes/subsequentes, voltados 

para quem concluiu o ensino médio ou está cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio. 

Para o curso técnico integrado ao ensino médio a taxa é de R$60,00, esse curso é integral, 

em que o estudante cursa ensino médio junto com o técnico em informática. 

Confira as oportunidades de vagas: 

Cursos Técnicos Concomitantes/subsequentes Nº de vagas Período 

Administração 40 Vespertino 

Edificações 40 Noturno 

Informática para Internet 40 Vespertino 

Meio Ambiente 40 Vespertino 

Curso Técnico integrado ao ensino médio Nº de vagas Período 

https://processoseletivo.ifsp.edu.br/


 

 
 

Informática integrado ao ensino médio 40 Integral 

Em caso de dúvida sobre o processo seletivo, envie um e-mail 

à processoseletivo.car@ifsp.edu.br. 

Maiores informações site da instituição https://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/ 
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Atleta De Caraguatatuba É Destaque Em Campeonato De 

Fisiculturismo 

 

O atleta de fisiculturismo, Diego Alves Bottelho, de 31 anos, de Caraguatatuba, participou 

na noite deste domingo (07) da II Batalha de Valkirias e Bárbaros, na cidade de Santo 

Amaro na grande São Paulo, organizado pela Federação Paulista de Fisiculturismo. 

O atleta, disputou na categoria Men’s phisyque acima 1,82 cm contra sete adversários 

muito bem preparados. A disputa foi acirrada, porém o atleta se destacou e trouxe para 

Caraguatatuba o top dois da categoria. O atleta já participou de outros campeonatos e vem 

se destacando  cada vez mais. Parabéns pelo feito Bottelho. 
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Produtos Da Cesta Básica Seguem Em Alta No Litoral Norte 

 

Os preços dos alimentos da cesta básica continuam em alta no Litoral Norte. O 

levantamento é realizado pelo Centro Universitário Módulo e a Faculdade de São Sebastião 

– FASS, duas instituições do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, desde janeiro de 2018, 

nos quatro municípios do Litoral Norte do Estado de São Paulo: Caraguatatuba, Ilhabela, 

São Sebastião e Ubatuba. A pesquisa utiliza metodologia similar à aplicada pelo DIEESE – 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – em São Paulo para 

verificar os preços e as variações de 13 produtos básicos de alimentação. 

O objetivo da pesquisa é identificar a variação dos preços dos produtos que compõe a 

Cesta Básica Alimentar nos municípios do Litoral Norte do estado de São Paulo. A coleta de 

preços é feita mensalmente em 12 supermercados, 3 em cada um dos municípios. 
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Caraguatatuba Fica Na 3ª Colocação Em Campeonato De Futevôlei 

Em Taubaté 

 

No último sábado (06) a dupla de Caraguatatuba, Coxinha e Erik, participaram do Circuito 

Só Tapa de Futevôlei, na Arena Capri em Taubaté. Os representantes da cidade subiram no 

pódio, terminando a competição na 3º colocação. 

Biel e Durval, também de Caraguatatuba, deixaram o campeonato mais cedo, perdendo o 

confronto nas quartas de final. 

O evento contou com a presença de duplas de cidades como Ubatuba, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Taubaté, Caçapava e Guaratinguetá. 

Os atletas agradeceram o apoio do prefeito Aguilar Junior e do Secretário de Esportes e 

Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo Ormindo. 

Pódio da Competição: 

1º lugar – Chacon e Lipe (Rio de Janeiro) 

2º Lugar – Nigrao e Murilo (São Paulo/Guarujá) 

3º Lugar – Coxinha e Erik (Caraguatatuba) 
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Chegada do Papai Noel no Serramar Shopping será sábado (13/11) às 15h 

com apresentação de Coral Natalino 

 

Natal 2021 no Serramar Shopping com diversas atrações, inclusive trono para cães e 

gatos tirarem foto com o Papai Noel e toda a família e Decoração tradicional com tire-fotos 

que promete emocionar! 

O Serramar Shopping se prepara para o clima lúdico que todo bom Natal traz em essência. 

Dia 13 de novembro, sábado, às 15h, está marcada a tão esperada Chegada do Papai 

Noel. O Coral Villa Voice se apresenta durante o evento e promete arrancar lágrimas dos 

visitantes com repertório natalino pra lá de especial. 

Nuvens de fumaça e uma atmosfera de felicidade e espírito natalino abrem o caminho 

para a entrada do Bom Velhinho de barba branca e sorriso largo que traz seu encanto, 

alegria e esperança para crianças. A festa suspensa no ano passado, devido à pandemia, 

promete emocionar este ano! O bom velhinho dá as boas vindas a criançada acompanhado 

de banda performática, personagens animados, muita música e todo encanto do Natal. 

A festa marca a inauguração da Decoração que este ano tem o tema “Tradição de Natal” e 

a partir de 14 de novembro, das 10h às 22h, de segunda á sábado, e das 12h às 21h nos 

domingos e feriados, as crianças podem tirar fotos na carruagem e fazer seus pedidos ao 

Papai Noel no Trono especial, inclusive trono para “pet” (cães e gatos). Outro atrativo é a 

mesa de recreação no qual os pequenos podem escrever suas cartinhas para o Noel. 

Comprou Ganhou – A maioria das pessoas, não só as crianças, desejam presentes no 

Natal. Pensando nisso, o Serramar criou a “Tradição de Natal” que começa no dia 29 de 

novembro e permanece até 24 de dezembro. A cada R$ 400 em compras, os clientes 

levam para a casa um delicioso Panettone “Casa Suiça”, tradicional de frutas ou Gotas de 

Chocolate. É pra adoçar a mesa de Natal das Famílias. O balcão de trocas fica ao lado da 

loja Polo Wear com autoatendimento ou até mesmo aplicativo, tudo bem prático. 

Decoração especial – O Shopping estará todo decorado e quem passear pelo Serramar vai 

respirar o ar puro próprio do local que ganha mais cor, brilho e encanto, com árvores 

natalinas e enfeites lindos por todos os corredores. Isto rende belas fotos para toda a 

família! 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga convocação de bolsistas do PEAD desta 

semana 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais quatro bolsistas do Programa Emergencial 

de Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em serviços de manutenção e limpeza das 

vias e logradouros públicos do município. Os selecionados devem ir, utilizando máscara, 

nesta terça, quarta e quinta-feira (9, 10 e 11/11), das 9h às 14h, no Departamento de RH 

da Secretaria da Administração, no Centro. A convocação foi publicada na edição do Diário 

Oficial Eletrônico do Município (Edital 663) desta segunda-feira (8/11). 

Nesta semana foram convocados quatro bolsitas beneficiários de serviços pesados. A 

Prefeitura de Caraguatatuba chamou 1.370 bolsistas do PEAD desde março de 2020, dos 

quais 297 eram beneficiários de serviços leves e 1.073 de pesados. 

No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); comprovante 

de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia); 

título de eleitor (original e cópia); comprovante de votação da última eleição ou certidão de 

quitação eleitoral; certificado de reservista – se for do sexo masculino (original e cópia); 

documento onde conste o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – 

CTPS (original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página com 

os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão 

de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de nascimento 

dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de antecedentes criminais.  As 

divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em 

fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato. 

Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja necessidade 

de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, como certidões de 

quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato não tenha acesso à internet, 

a Prefeitura irá receber toda documentação, após o período de isolamento e reabertura 

dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório Eleitoral. 

Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e mecânica) e 

limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, bem como a varrição 

de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela Secretaria de Serviços Públicos 

(Sesep). 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_663.pdf


 

 
 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida 

Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). Mais informações 

pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público à distância é 

das 9h às 14h. 
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Caraguatatuba teve 120 alunos da rede municipal na 2ª fase da OBMEP 

 

No último sábado (6), 120 alunos de 11 unidades escolares da rede municipal de ensino 

de Caraguatatuba participaram da 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP). A prova foi aplicada para estudantes do ensino fundamental II 

(6º a 9º ano), na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar, no bairro Estrela D’Alva. 

Este ano, a OBMEP está na 16ª edição. Em sua 1ª fase, cerca de 350 alunos dos níveis I e 

II da rede municipal de Caraguatatuba realizaram a prova entre 28 de junho e 3 de agosto. 

Devido ao estágio da pandemia do novo coronavírus no ano passado, a iniciativa foi 

adiada. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, informou que a Prefeitura de Caraguatatuba, 

através do setor de Transporte Escolar da Secretaria de Educação, realizou o transporte 

dos alunos até o local de aplicação da prova e forneceu kits de lanches aos alunos. 

“Reconhecemos a relevância que a OBMEP tem nacionalmente e termos alunos da nossa 

rede participando desta etapa já é uma vitória para o município. Sabemos do esforço e da 

superação dos nossos alunos e professores, ainda mais nesta edição após o período de 

aulas remotas, devido à pandemia. Acreditamos que todos são capazes de obter ótimos 

resultados nesta 2ª fase também”, disse. 

Projeto nacional 

A OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras. Criada 

em 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), é realizada com o apoio da 

Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com recursos dos Ministérios da Ciência, 

Tecnologia e Inovações e da Educação. Além de estimular o estudo da matemática no país, 

a competição visa identificar jovens talentosos e promover inclusão social por meio da 

difusão do conhecimento. 

A prova da 2ª fase é discursiva, diferenciada por níveis e composta por seis questões 

valendo até 20 pontos cada. Os candidatos tiveram três horas para concluir a avaliação. A 

divulgação dos premiados será em 18 de janeiro de 2022. 
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Caraguatatuba participa de Festuris Gramado e apresenta gibi da Turma da 

Mônica 

 

A participação de Caraguatatuba na Festuris Gramado 2021 foi definida como muito 

positiva pela secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis. Além dos contatos com 

operadores de turismo e o trade, o gibi da Turma da Mônica passeando em Caraguatatuba 

foi entregue no estande montado no espaço com a turminha criada por Maurício de Souza. 

“Foi uma ação muito importante e junto com outras que ainda vamos fazer, com certeza 

vai despertar o desejo na população em conhecer nossa Caraguá”, disse Maria Fernanda. 

Ela destaca, ainda, que Gramado é um dos maiores polos turísticos do Brasil e que a feira 

presencial é uma retomada do que se prospecta para o turismo nacional. Marcar presença 

nessa feira, nesse momento, é fundamental para a retomada que Caraguatatuba planeja 

para o futuro do turismo. 

Outro aspecto importante ressaltado pela secretária de Turismo foi a divulgação da 

campanha ‘Vem Prá Caraguá’, mostrando que a cidade está apta a receber todos e com 

todos os protocolos sanitários. 

Em três dias de feira foram várias reuniões com empresários de Gramado, Aprecesp e 

Litoral Norte que debateram sobre o case de Gramado. “Caraguatatuba tem retomado 

suas participações nas feiras como forma de divulgar o município e seus atrativos além de 

São Paulo”. 

Essa ação tem sido feito junto com o Circuito Litoral Norte, que envolve as cidades de 

Caraguatatuba, Bertioga, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, e a Secretaria de Turismo do 

Estado que trabalha a região como um todo. 
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Quatro artistas de Caraguatatuba são premiados na 1ª Mostra de Saberes 

Artesanais do Litoral Norte 

 

Dos sete artistas plásticos de Caraguatatuba que participaram da 1ª Mostra de Saberes 

Artesanais do Litoral Norte, realizada em Ubatuba, quatro foram premiados. A exposição foi 

realizada de 9 de outubro a 7 de novembro como parte do 3º Fórum de Saberes Artesanais 

e a votação foi popular. 

Na Categoria Acessórios – Adornos , acessórios  e vestuário, o 1º lugar foi para Norma 

Gomes da Silva França com o artefato Bolsa feita com técnica de tecelagem manual. 

Pela Categoria Tradicional, o vencedor foi o ceramista Carlo Cury apresentando ‘O homem 

e o Mar’ onde utilizou técnicas de modelagem com finalização em engobe de sais. 

Maurem Mendonça de Aguiar ficou em 1º lugar na Categoria Utilitários usando a técnica de 

Patchwork para pano de sofá. E a outra vencedora foi Luciana Oda Kojimoto que participou 

na Categoria Decorativos com o Chapeleiro Maluco onde aplicou a técnica Amigurumi 

crochê ponto baixo. 

Também estiveram presentes os artistas Tânia Vaz Pallante, usando técnica em 

entrelaçamento e colagem em mosaico; Cláudia Oliveira, com Artes em Telhas e Luana 

Kogus com a Mandala e folha decorativa, usando a técnica Trançado em fibra. 

A mostra reuniu artesãos e artistas das cidades do Litoral Norte, com mais de 100 

artefatos em exposição. Para os artistas locais, o resultado foi importante porque a votação 

partiu do público visitante que teve a oportunidade de conhecer todos os trabalhos e 

técnicas. Também houve votação pela internet. 

Para o ceramista Carlo Cury, participar dessas mostras e ser premiado é importante porque 

os artistas podem sair um pouco do ateliê e conversar sobre suas artes com outros 

artistas. “Participar de um projeto tão lindo já é um prêmio. Muito lindo o grupo de 

Caraguá, todos juntos, com a surpresa de vários prêmios”. 

Norma França destaca que o fórum artesanal foi importante para valorizar os artistas 

locais, que eram pouco vistos e incentivados na região. “Também serviu como um 

incentivo e também como uma oportunidade para poder mostrar o artesão autônomo que 

sobrevive da arte”. 



 

 
 

Para ela, seu diferencial foi uma bolsa feita no tear, com técnica de tecelagem, pouco 

conhecido entre as demais bolsas vendidas no mercado. “É uma técnica manual, 100% 

artesanal feita de linha, fibras, lã e outras”. 

Os artistas contaram com apoio da Fundação de Arte e Cultura de Caraguatatuba 

(Fundacc) para que pudessem participar da Mostra em Ubatuba. 

Agora, a Fundacc vai aproveitar o material dos artesãos de Caraguatatuba e realizar uma 

exposição no saguão do auditório Maristela de Oliveira entre os dias 18 e 30 de novembro, 

das 9h às 14h. 

O auditório fica à Rua Santa Cruz, 196, no Centro. 
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Alegria marca retomada das atividades para idosos e pessoas com 

deficiência no Ciapi de Caraguatatuba 

 

Após mais de um ano de meio de atividades suspensas no Centro Integrado de Atenção à 

Pessoa com Deficiência e ao Idoso (CIAPI), em decorrência da pandemia da Covid-19 os 

trabalhos foram retomados nessa segunda-feira, dia 8. 

As equipes do Ciapi e da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), 

liderados pelo secretário da pasta, Amauri Toledo, deram boas-vindas aos frequentadores 

no portão de entrada, com muita animação e entusiasmo. “Estamos muito felizes com a 

retomada e de termos novamente a convivência com o nosso público”, disse Toledo. 

O prefeito Aguilar Junior fez questão de percorrer os locais onde estavam sendo realizadas 

as primeiras aulas e cumprimentar professores e alunos. “Estávamos ansiosos por esse 

dia. Dentro dos protocolos de segurança vamos, gradativamente, retornando todas as 

atividades do Ciapi”, disse ele. 

Nesse primeiro momento, estão sendo oferecidas as seguintes aulas: alongamento, bocha 

tradicional, bocha sentada, ginástica funcional, pilates, tai chi chuan, zumba, grupo 

psicossocial e grupo de reabilitação pós-covid. 

O casal Antônio Humberto Machado, 77 anos, e Sueli Costa Machado, 72, frequentadores 

assíduos do Ciapi, contaram que o grupo de whatsapp bombou na última semana pela 

expectativa da volta. Os dois chegaram cedo para a primeira aula de alongamento. 

“Estava muito ansioso para voltar a fazer exercícios e rever as pessoas. Estava com muita 

saudade”, declarou Machado. 

A esposa acrescentou: “Como não temos família na cidade, a convivência com os amigos 

daqui estava nos fazendo muita falta. Gostamos muito de fazer parte do Ciapi, sempre 

fomos muito bem tratados”, afirmou. 

A aposentada Clarice Cursi Assis, 69 anos, passará manhãs e tardes no equipamento. 

“Fico sozinha em casa e tenho dificuldades de mobilidade. Aqui, tenho com quem 

conversar, me divertir e tenho toda assistência que preciso. Estou muito feliz de ter voltado 

para cá”, ressaltou. 

Centro Dia e Centro de Convivência 



 

 
 

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

Convivência. 

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

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

frequentadores. 

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

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

da qualidade de vida, preservando os laços familiares e comunitários para usuários com 

semidependência e vulnerabilidade social, entre idosos e pessoas com deficiência acima 

de 18 anos. 

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

isolamento; fortalecer vínculos familiares; atender necessidades básicas e ofertar cuidados 

básicos, possibilitando autonomia, entre outras. 

Podem usufruir do serviço pessoas cuja renda familiar não ultrapasse a três salários 

mínimos ou a renda individual do usuário seja inferior a dois salários mínimos. 

Para as aulas, os interessados podem fazer a inscrição na sede do Ciapi, no bairro Jardim 

Jaqueira, das 8h às 16h, levando os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, 

comprovante de residência, cartão SUS, comprovante de vacinação das duas doses da 

vacina contra a Covid-19 e atestado médico atualizado com liberação para atividades 

físicas. 
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Arena Freestyle Show 

 

A Praça de Eventos do Porto Novo, em Caraguatatuba, teve uma noite de grandes emoções 

no sábado (06), durante as apresentações e manobras do Arena Freestyle Show. A edição 

do evento arrecadou cerca de quatro toneladas de alimentos, que serão repassados para o 

Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba. 

Os espectadores, que além de estarem presentes na Praça, tiveram a oportunidade de 

assistir a transmissão ao vivo da Bandsports, conhecerem as manobras como Superman, 

Rock Solid, Tsunami, Mortais, entre outras. 

Segundo Aguilar Junior, prefeito de Caraguatatuba, os eventos apoiados pela 

administração municipal e realizados na cidade, evidenciam o preparo do município para a 

retomada econômica. 

“Estamos apenas começando! Ainda vamos trazer grandes eventos até o fim de janeiro do 

ano que vem, sempre com protocolos de segurança contra a Covid-19, para assim, termos 

uma grande retomada econômica”, explica. 

Os espectadores presentes nas arquibancadas foram lembrados pela obrigatoriedade do 

uso de máscara pelo locutor do Arena Freestyle Show. Além disso, postos de higienização 

foram espalhados por todo espaço do local. 

Para Matheus Felipe, de 20 anos, morador do centro de Caraguatatuba, o evento foi muito 

empolgante e não vê a hora do próximo. “Ficamos muito tempo sem eventos e agora quero 

ir em todos. A Prefeitura de Caraguatatuba está de parabéns por ter trazido o Freestyle 

para nossa cidade”, diz. 

Já para a moradora de São José dos Campos, Beatriz Marques Rosa, de 32 anos, que 

emendou o feriado para passar um tempo em Caraguatatuba, o município tem sempre 

grandes eventos para quem não mora na cidade. 

“Eu e minha família adoramos a cidade e sempre que estamos aqui, procuramos algum 

evento para participar. Já fiquei sabendo da realização do Beer Festival e quero voltar para 

Caraguá para participar”, explica. 

Para conferir a programação completa com os próximos eventos 

acesse www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Secretaria de Habitação de Caraguatatuba promove palestra motivacional 

para moradores do Nova Caragua II 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Habitação, promove nesta 

quarta-feira (10), às 13h no Ciase do Travessão, uma palestra motivacional para os 

moradores do Nova Caragua II. 

A ação faz parte do Ciclo de Palestras do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial do 

Nova Caragua II, núcleo residencial do Travessão, região sul de Caraguatatuba. 

A palestra contará com protocolos sanitários. O uso de máscara no local é obrigatório e 

será distribuído álcool em gel para higienização das mãos. Não será necessária a 

realização de inscrição. 
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Caraguatatuba fica na 3ª colocação em campeonato de Futevôlei em 

Taubaté 

 

No último sábado (06) a dupla de Caraguatatuba, Coxinha e Erik, participaram do Circuito 

Só Tapa de Futevôlei, na Arena Capri em Taubaté. Os representantes da cidade subiram no 

pódio, terminando a competição na 3º colocação. 

Biel e Durval, também de Caraguatatuba, deixaram o campeonato mais cedo, perdendo o 

confronto nas quartas de final. 

O evento contou com a presença de duplas de cidades como Ubatuba, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Taubaté, Caçapava e Guaratinguetá. 

Os atletas agradeceram o apoio do prefeito Aguilar Junior e do Secretário de Esportes e 

Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo Ormindo. 

Pódio da Competição: 

1º lugar – Chacon e Lipe (Rio de Janeiro) 

2º Lugar – Nigrao e Murilo (São Paulo/Guarujá) 

3º Lugar – Coxinha e Erik (Caraguatatuba) 
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1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem reúne 400 pessoas em 

Caraguatatuba 

 

A 1ª Caminhada Beneficente pela Saúde do Homem contou com a participação de cerca de 

400 pessoas no último sábado (6), que se reuniram em prol da causa de alertar sobre a 

importância da prevenção do câncer de próstata. 

Os participantes percorreram o trajeto do bairro Indaiá até o Mirante do Camaroeiro. A 

Caminhada foi organizada pela Clínica Uroproct e pelo Studio Personal Movimax, com apoio 

da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio das secretarias de Mobilidade Urbana e Proteção 

ao Cidadão, Serviços Públicos, Comunicação e Administração. 

A caminhada também contou com a participação do prefeito Aguilar Junior e da presidente 

do Fundo Social, Samara Aguilar. 

O proprietário do Studio Movimax, Wellinton Martins destacou a importância da 

participação e de se movimentar. “Atividades físicas reduzem o risco de câncer de 

próstata, por influenciarem no sobrepeso ou em qualquer grau de obesidade, que é uma 

das principais causas da doença. Façam exercícios e tenham uma dieta regulada, que a 

prevenção será ainda mais eficaz”, disse. 

Segundo o médico urologista João Ricardo Rossi, a caminhada teve como objetivo chamar 

atenção na saúde do homem, reforçando a importância de ter a disciplina de procurar 

fazer os exames anualmente. “Se o câncer de próstata for detectado precocemente, há 

mais chances do tratamento curativo”, destacou. 

A detecção precoce pode ser feita por meio de investigação com exames clínicos, 

laboratoriais, endoscópios ou radiológicos, de pessoas com sinais e sintomas sugestivos 

da doença (diagnóstico precoce), ou de pessoas sem sinais ou sintomas (rastreamento), 

mas pertencentes a grupos com maior chance de ter a doença. 

Os exames são o toque retal e o exame de sangue para avaliar a dosagem do PSA 

(antígeno prostático específico) e deve ser buscado principalmente, com a investigação de 

sinais e sintomas como: dificuldade de urinar, diminuição do jato de urina, necessidade de 

urinar mais vezes durante o dia ou à noite e sangue na urina. 
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Problemas financeiros e telefonia móvel dominam queixas do Procon de 

Caraguatatuba em outubro 

 

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba encerrou outubro com 483 procedimentos 

formalizados e 1.046 atendimentos não formalizados, relativos a orientações e 

encaminhamentos para outros órgãos públicos.  O ranking das reclamações do mês 

passado incluiu problemas com bancos, envolvendo cobranças indevidas, contratos (não 

cumprimentos, alteração, transferência, irregularidade, recisão, etc) e falhas em 

transações eletrônicas (saques e transferências indevidas), além dos problemas com 

cobranças abusivas de operadoras de telefonia celular. Das 38 audiências conciliatórias 

agendas pelo no Procon, os fornecedores deixaram de comparecer apenas em três. 

Em relação aos procedimentos formalizados, o órgão contou com 252 consultas; 12 

atendimentos preliminares; 104 cartas de informações preliminares (CIPs) emitidas e 

desse montante, 22 resultaram em acordos e sete foram encerradas, canceladas ou 

concluídas; 30 reclamações abertas com o retorno da CIP; três reclamações abertas sem a 

emissão da CIP; 34 reclamações tiveram consulta fornecida ou foram encerradas; 56 

atendimentos extra Procon (encaminhados para setores competentes); e 56 cadastros de 

Nota Fiscal Paulista. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou 

por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 

de abril de 2020), com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda 

documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante 

de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo Caraguatatuba 156 

na ‘Play Store’ do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 12 

funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sexta-

feira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais 

informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

 

 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Fundo Social realiza inscrições para curso de Modelagem de Roupas Plus 

Size até amanhã 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza nos dias 8 e 9 de novembro (segunda e terça) 

inscrições para o curso de Modelagem de Roupas – moda plus size, ofertado 

gratuitamente em parceria com o Sebrae e ministrado pelo Senai. 

Foram abertas 28 vagas e as aulas serão desenvolvidas de 16 de novembro a 15 de 

dezembro, com carga horária de 80 horas, na Unidade Móvel do Senai, instalada no centro 

da cidade. É necessário ter conhecimento em corte e costura. 

Os processos de ensino e de aprendizagem serão desenvolvidos com a utilização de 

diferentes métodos, estratégias e técnicas, tendo em vista a aquisição de capacidades 

técnicas, sociais, organizativas, metodológicas e conhecimentos definidos como conteúdo 

formativo e necessários para o desempenho profissional. 

O Fundo Social destaca que o curso é destinado ao aperfeiçoamento de costureiras, que 

desejam se especializar nesta área e melhor atender ao público Plus Size. 

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, das 8h30 às 

16h30. Os interessados devem ter mais de 18 anos e levar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

No ato da inscrição, os candidatos deverão assinar um termo de responsabilidade 

declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será 

realizado sorteio. No termo também constará que os selecionados serão contatados por 

telefone com até cinco dias de antecedência e caso o Fundo Social não consiga contato, o 

candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista. 

O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir 

durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas 

oferecidas dentro do ano vigente. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no centro (rua lateral do Banco 

Santander). Mais informações no telefone: 3897-5656. 
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PAT de Caraguatatuba tem 159 vagas de emprego nesta segunda-feira (08) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 159 

oportunidades de emprego. Entre elas, 40 vagas de Motoboy, 17 vagas para Cabista e 16 

vagas para Encanador. 

O PAT destaca que agora só aceitam currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármores e Granitos, Analista de Trade 

Marketing, Armador, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Encanador, 

Auxiliar de Usina de Concreto, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Cabista, Carpinteiro, 

Chapeiro de Lanchonete, Cozinheira, Educador Social, Empregada Doméstica, Encanador, 

Fiscal de Piso, Funileiro, Garçom, Gerente de Lanchonete, Instrutor de Autoescola, 

Lubrificador, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico 

de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Motoboy, Motorista de Caminhão Betoneira, 

Motorista Entregador de Materiais de Construção, Motorista Entregador de Materiais de 

Construção (Caminhão Munck), Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de 

Concreto, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante 

Comercial, Sinaleiro de Guindaste, Vendedor e Vendedor de Materiais de Construção. 
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PAT DE CARAGUATATUBA TEM 159 VAGAS DE EMPREGO NESTA 

SEGUNDA-FEIRA (08) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 159 

oportunidades de emprego. Entre elas, 40 vagas de Motoboy, 17 vagas para Cabista e 16 

vagas para Encanador. 

O PAT destaca que agora só aceitam currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármores e Granitos, Analista de Trade 

Marketing, Armador, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Encanador, 

Auxiliar de Usina de Concreto, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Cabista, Carpinteiro, 

Chapeiro de Lanchonete, Cozinheira, Educador Social, Empregada Doméstica, Encanador, 

Fiscal de Piso, Funileiro, Garçom, Gerente de Lanchonete, Instrutor de Autoescola, 

Lubrificador, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico 

de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Motoboy, Motorista de Caminhão Betoneira, 

Motorista Entregador de Materiais de Construção, Motorista Entregador de Materiais de 

Construção (Caminhão Munck), Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de 

Concreto, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante 

Comercial, Sinaleiro de Guindaste, Vendedor e Vendedor de Materiais de Construção. 
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TATO AGUILAR E MARCO BERTAIOLLI CONQUISTAM EMENDA PARA A 

SAÚDE DE CARAGUATATUBA 

 

O presidente da Câmara de Caraguatatuba, vereador Tato Aguilar, conquistou junto ao 

deputado federal Marco Bertaiolli (PSD), uma emenda parlamentar no valor de 250 mil 

reais, que será destinada à compra de uma ambulância zero quilômetros. 

A aquisição da ambulância tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento do 

atendimento na rede de saúde pública municipal de Caraguatatuba. 

“O deputado Bertaiolli vem desenvolvendo um trabalho importante e sério na Câmara dos 

Deputados e nos ajudado bastante na conquista de emendas que acarretam melhorias 

para a nossa cidade”, disse Tato Aguilar. O presidente do Legislativo Municipal também 

afirmou que seguirá trabalhando por mais investimento no município. 

O deputado Bertaiolli agradeceu o carinho da população e manifestou sua satisfação em 

contribuir para desenvolvimento de Caraguatatuba. 
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PROBLEMAS FINANCEIROS E TELEFONIA MÓVEL DOMINAM QUEIXAS 

DO PROCON DE CARAGUATATUBA EM OUTUBRO 

 

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba encerrou outubro com 483 procedimentos 

formalizados e 1.046 atendimentos não formalizados, relativos a orientações e 

encaminhamentos para outros órgãos públicos.  O ranking das reclamações do mês 

passado incluiu problemas com bancos, envolvendo cobranças indevidas, contratos (não 

cumprimentos, alteração, transferência, irregularidade, recisão, etc) e falhas em 

transações eletrônicas (saques e transferências indevidas), além dos problemas com 

cobranças abusivas de operadoras de telefonia celular. Das 38 audiências conciliatórias 

agendas pelo no Procon, os fornecedores deixaram de comparecer apenas em três. 

Em relação aos procedimentos formalizados, o órgão contou com 252 consultas; 12 

atendimentos preliminares; 104 cartas de informações preliminares (CIPs) emitidas e 

desse montante, 22 resultaram em acordos e sete foram encerradas, canceladas ou 

concluídas; 30 reclamações abertas com o retorno da CIP; três reclamações abertas sem a 

emissão da CIP; 34 reclamações tiveram consulta fornecida ou foram encerradas; 56 

atendimentos extra Procon (encaminhados para setores competentes); e 56 cadastros de 

Nota Fiscal Paulista. 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão pessoalmente ou 

por meio de terceiros (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 

de abril de 2020), com uma procuração. É preciso apresentar RG, CPF e toda 

documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, comprovante 

de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo Caraguatatuba 156 

na ‘Play Store’ do celular (Android ou IOS), bem como ao acessar o 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 12 

funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda a sexta-

feira, das 9h às 14h. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. Mais 

informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo Caraguatatuba 156 ou 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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CARAGUATATUBA TEVE 120 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA 2ª FASE 

DA OBMEP 

 

No último sábado (6), 120 alunos de 11 unidades escolares da rede municipal de ensino 

de Caraguatatuba participaram da 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP). A prova foi aplicada para estudantes do ensino fundamental II 

(6º a 9º ano), na EMEF Prof. Antônio Freitas de Avelar, no bairro Estrela D’Alva. 

Este ano, a OBMEP está na 16ª edição. Em sua 1ª fase, cerca de 350 alunos dos níveis I e 

II da rede municipal de Caraguatatuba realizaram a prova entre 28 de junho e 3 de agosto. 

Devido ao estágio da pandemia do novo coronavírus no ano passado, a iniciativa foi 

adiada. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, informou que a Prefeitura de Caraguatatuba, 

através do setor de Transporte Escolar da Secretaria de Educação, realizou o transporte 

dos alunos até o local de aplicação da prova e forneceu kits de lanches aos alunos. 

“Reconhecemos a relevância que a OBMEP tem nacionalmente e termos alunos da nossa 

rede participando desta etapa já é uma vitória para o município. Sabemos do esforço e da 

superação dos nossos alunos e professores, ainda mais nesta edição após o período de 

aulas remotas, devido à pandemia. Acreditamos que todos são capazes de obter ótimos 

resultados nesta 2ª fase também”, disse. 

Projeto nacional 

A OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras. Criada 

em 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), é realizada com o apoio da 

Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com recursos dos Ministérios da Ciência, 

Tecnologia e Inovações e da Educação. Além de estimular o estudo da matemática no país, 

a competição visa identificar jovens talentosos e promover inclusão social por meio da 

difusão do conhecimento. 

A prova da 2ª fase é discursiva, diferenciada por níveis e composta por seis questões 

valendo até 20 pontos cada. Os candidatos tiveram três horas para concluir a avaliação. A 

divulgação dos premiados será em 18 de janeiro de 2022. 
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PAT de Caraguatatuba começa a semana com 159 vagas de emprego 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 159 

oportunidades de emprego. Entre elas, 40 vagas de Motoboy, 17 vagas para Cabista e 16 

vagas para Encanador. 

O PAT destaca que agora só aceitam currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármores e Granitos, Analista de Trade 

Marketing, Armador, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Encanador, 

Auxiliar de Usina de Concreto, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Cabista, Carpinteiro, 

Chapeiro de Lanchonete, Cozinheira, Educador Social, Empregada Doméstica, Encanador, 

Fiscal de Piso, Funileiro, Garçom, Gerente de Lanchonete, Instrutor de Autoescola, 

Lubrificador, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico 

de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Motoboy, Motorista de Caminhão Betoneira, 

Motorista Entregador de Materiais de Construção, Motorista Entregador de Materiais de 

Construção (Caminhão Munck), Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de 

Concreto, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante 

Comercial, Sinaleiro de Guindaste, Vendedor e Vendedor de Materiais de Construção. 
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PAT de Caraguatatuba tem 159 vagas de emprego nesta segunda-

feira (08) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 159 

oportunidades de emprego. Entre elas, 40 vagas de Motoboy, 17 vagas para Cabista e 16 

vagas para Encanador. 

O PAT destaca que agora só aceitam currículo presencialmente. É importante que o 

candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. 

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, 

no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármores e Granitos, Analista de Trade 

Marketing, Armador, Atendente de Lanchonete, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Encanador, 

Auxiliar de Usina de Concreto, Auxiliar Técnico em Ar Condicionado, Cabista, Carpinteiro, 

Chapeiro de Lanchonete, Cozinheira, Educador Social, Empregada Doméstica, Encanador, 

Fiscal de Piso, Funileiro, Garçom, Gerente de Lanchonete, Instrutor de Autoescola, 

Lubrificador, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico 

de Veículos Leves, Montador de Esquadrias, Motoboy, Motorista de Caminhão Betoneira, 

Motorista Entregador de Materiais de Construção, Motorista Entregador de Materiais de 

Construção (Caminhão Munck), Operador de Pá Carregadeira, Operador de Usina de 

Concreto, Pintor de Automóveis, Protético Dentário, Psicólogo na Educação, Representante 

Comercial, Sinaleiro de Guindaste, Vendedor e Vendedor de Materiais de Construção. 
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Prefeitura de Caraguatatuba divulga convocação de bolsistas do PEAD 

desta semana 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais quatro bolsistas do Programa Emergencial 

de Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em serviços de manutenção e limpeza das 

vias e logradouros públicos do município. Os selecionados devem ir, utilizando máscara, 

nesta terça, quarta e quinta-feira (9, 10 e 11/11), das 9h às 14h, no Departamento de RH 

da Secretaria da Administração, no Centro. A convocação foi publicada na edição do Diário 

Oficial Eletrônico do Município (Edital 663) desta segunda-feira (8/11). 

Nesta semana foram convocados quatro bolsitas beneficiários de serviços pesados. A 

Prefeitura de Caraguatatuba chamou 1.370 bolsistas do PEAD desde março de 2020, dos 

quais 297 eram beneficiários de serviços leves e 1.073 de pesados. 

No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); comprovante 

de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia); 

título de eleitor (original e cópia); comprovante de votação da última eleição ou certidão de 

quitação eleitoral; certificado de reservista – se for do sexo masculino (original e cópia); 

documento onde conste o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – 

CTPS (original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página com 

os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão 

de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de nascimento 

dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de antecedentes criminais.  As 

divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em 

fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato. 

Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja necessidade 

de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, como certidões de 

quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato não tenha acesso à internet, 

a Prefeitura irá receber toda documentação, após o período de isolamento e reabertura 

dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório Eleitoral. 

Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e mecânica) e 

limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, bem como a varrição 

de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela Secretaria de Serviços Públicos 

(Sesep). 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_663.pdf


 

 
 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida 

Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). Mais informações 

pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público à distância é 

das 9h às 14h. 
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Caraguá: Fundo Social realiza inscrições para curso de Modelagem de 

Roupas Plus Size até amanhã 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza nos dias 8 e 9 de novembro (segunda e terça) 

inscrições para o curso de Modelagem de Roupas – moda plus size, ofertado 

gratuitamente em parceria com o Sebrae e ministrado pelo Senai. 

Foram abertas 28 vagas e as aulas serão desenvolvidas de 16 de novembro a 15 de 

dezembro, com carga horária de 80 horas, na Unidade Móvel do Senai, instalada no centro 

da cidade. É necessário ter conhecimento em corte e costura. 

Os processos de ensino e de aprendizagem serão desenvolvidos com a utilização de 

diferentes métodos, estratégias e técnicas, tendo em vista a aquisição de capacidades 

técnicas, sociais, organizativas, metodológicas e conhecimentos definidos como conteúdo 

formativo e necessários para o desempenho profissional. 

O Fundo Social destaca que o curso é destinado ao aperfeiçoamento de costureiras, que 

desejam se especializar nesta área e melhor atender ao público Plus Size. 

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, das 8h30 às 

16h30. Os interessados devem ter mais de 18 anos e levar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

No ato da inscrição, os candidatos deverão assinar um termo de responsabilidade 

declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será 

realizado sorteio. No termo também constará que os selecionados serão contatados por 

telefone com até cinco dias de antecedência e caso o Fundo Social não consiga contato, o 

candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista. 

O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir 

durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas 

oferecidas dentro do ano vigente. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no centro (rua lateral do Banco 

Santander). Mais informações no telefone: 3897-5656. 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 09/11/2021 

Editoria: Bom Dia Vanguarda 
Veículo: TV Vanguarda 

 

 

 
 

 


