
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Segunda e Terça-Feira, 23 e 24 de Maio de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Motoristas de ônibus urbano mantêm greve em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Polícia Militar apreende 26kg de maconha em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Homem é preso por tráfico de drogas e violência doméstica em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Iniciou hoje (23), o teste de sentido único de circulação em trecho da Santa Casa, 

em Caraguá 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Fundacc está com inscrições abertas para cadastramento de bandas e grupos 

musicais para eventos culturais 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para estabelecimentos participarem 

do 5º Jazz & Vinhos Festival 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem mais de 100 vagas de emprego até quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

CDP de Caraguatatuba apreende maconha enviada por pai de detento em pacote 

de bolacha  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba se reúne com sindicato e apresenta proposta para fim 

da greve do transporte público 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia teste de sentido único de circulação em trecho 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/motoristas-de-onibus-urbano-mantem-greve-m-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/policia-militar-apreende-26kg-de-maconha-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/homem-e-preso-por-trafico-de-drogas-e-violencia-domestica-em-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/iniciou-hoje-23-o-teste-de-sentido-unico-de-circulacao-em-trecho-da-santa-casa-em-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/iniciou-hoje-23-o-teste-de-sentido-unico-de-circulacao-em-trecho-da-santa-casa-em-caragua/
https://radarlitoral.com.br/noticias/19735/fundacc-esta-com-inscricoes-abertas-para-cadastramento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais
https://radarlitoral.com.br/noticias/19735/fundacc-esta-com-inscricoes-abertas-para-cadastramento-de-bandas-e-grupos-musicais-para-eventos-culturais
https://radarlitoral.com.br/noticias/19737/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-estabelecimentos-participarem-do-5%EF%BF%BD-jazz-&-vinhos-festival
https://radarlitoral.com.br/noticias/19737/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-estabelecimentos-participarem-do-5%EF%BF%BD-jazz-&-vinhos-festival
https://radarlitoral.com.br/noticias/19740/pat-de-caraguatatuba-tem-mais-de-100-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/19742/cdp-de-caraguatatuba-apreende-maconha-enviada-por-pai-de-detento-em-pacote-de-bolacha-
https://radarlitoral.com.br/noticias/19742/cdp-de-caraguatatuba-apreende-maconha-enviada-por-pai-de-detento-em-pacote-de-bolacha-
https://radarlitoral.com.br/noticias/19743/prefeitura-de-caraguatatuba-se-reune-com-sindicato-e-apresenta-proposta-para-fim-da-greve-do-transporte-publico
https://radarlitoral.com.br/noticias/19743/prefeitura-de-caraguatatuba-se-reune-com-sindicato-e-apresenta-proposta-para-fim-da-greve-do-transporte-publico
https://radarlitoral.com.br/noticias/19746/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-teste-de-sentido-unico-de-circulacao-em-trecho-da-santa-casa


 

 
 

da Santa Casa 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Pai de preso envia maconha dentro de bolachas para o CDP de Caraguá 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

Mãe de preso envia maconha escondida em bolachas para o CDP de 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

MP processa Caixa para que moradores recebam novos imóveis após inundações 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Funcionários do transporte público de Caraguá mantêm greve por reajuste nos 

salários 

 

Contra e Verso 

Caraguatatuba 

Greve continua!!! Proposta da Praiamar é negada 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Mulher é presa e menor é apreendida com quase 30 quilos de maconha no 

Britânia, bairro de Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Corpo de homem de 37 anos é encontrado em estrada de terra do bairro Jaraguá, 

em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Pai de preso envia maconha dentro de bolachas para o CDP de Caraguatatuba 

 

Salim Burihan 

Caraguatatuba 

Homem é preso após ameaçar mulher e filho com um facão  

 

Caraguatatuba 

Praiamar reivindica aumento de tarifa ou subsídio da prefeitura para encerrar greve  

 

https://www.portalr3.com.br/2022/05/pai-de-preso-envia-maconha-dentro-de-bolachas-para-o-cdp-de-caragua/
https://novaimprensa.com/2022/05/mae-envia-maconha-cdp-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2022/05/mae-envia-maconha-cdp-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2022/05/mpf-bosque-guarandis.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/05/23/funcionarios-do-transporte-publico-de-caragua-mantem-greve-por-reajuste-nos-salarios.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/05/23/funcionarios-do-transporte-publico-de-caragua-mantem-greve-por-reajuste-nos-salarios.ghtml
https://www.contraeverso.com.br/greve-continua-proposta-da-praiamar-e-negada/
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/mulher-e-presa-e-menor-e-apreendida-com-quase-30-quilos-de-maconha-no-britania-bairro-de-caragua-1.217284
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/mulher-e-presa-e-menor-e-apreendida-com-quase-30-quilos-de-maconha-no-britania-bairro-de-caragua-1.217284
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/corpo-de-homem-de-37-anos-e-encontrado-em-estrada-de-terra-do-bairro-jaragua-em-caraguatatuba-1.217295
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/corpo-de-homem-de-37-anos-e-encontrado-em-estrada-de-terra-do-bairro-jaragua-em-caraguatatuba-1.217295
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/pai-de-preso-envia-maconha-dentro-de-bolachas-para-o-cdp-de-caraguatatuba-1.217351
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/homem-e-preso-apos-ameacar-mulher-e.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/praiamar-reivindica-aumento-de-tarifa.html


 

 
 

Caraguatatuba 

MPF aciona Prefeitura de Caraguatatuba e CEF por alagamento em loteamento  

 

Caraguatatuba 

Tribunal obriga Indec a ressarcir candidatos de concurso cancelado na Câmara de 

Caraguá em 2020  

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Corpo é encontrado em estrada de terra no bairro Jaraguá, em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Homem é preso após ameaçar mulher e filho com facão em Caraguatatuba (SP) 

 

Caraguatatuba 

Mulher é presa com 26 kg de maconha em Caraguatatuba (SP)  

 

Portal Noticias do Litoral 

Caraguatatuba 

Audiências Públicas sobre nova empresa de limpeza urbana em Caraguatatuba 

começam nesta quarta-feira  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba se reúne com sindicato e propõe fim da greve do transporte público  

 

Caraguatatuba 

Autor Gustavo Oliveira lança livro ‘Amanheça!’ e faz sessão de autógrafos nesta 

sexta-feira  

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Audiências Públicas sobre nova empresa de limpeza urbana 

 

Caraguatatuba 

Aguilar Junior se reúne com sindicato e propõe fim da greve 

 

012 News 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba: Sindicato aceita acordo pelo fim da greve do transporte público 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/mpf-aciona-prefeitura-de-caraguatatuba.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/tribunal-obriga-indec-ressarcir.html
http://salimburihan.blogspot.com/2022/05/tribunal-obriga-indec-ressarcir.html
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/corpo-e-encontrado-em-estrada-de-terra-no-bairro-jaragua-em-caraguatatuba-1.385869
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/homem-e-preso-apos-ameacar-mulher-e-filho-com-fac-o-em-caraguatatuba-sp-1.385909
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/mulher-e-presa-com-26-kg-de-maconha-em-caraguatatuba-sp-1.385914
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/23/audiencias-publicas-sobre-nova-empresa-de-limpeza-urbana-em-caraguatatuba-comecam-nesta-quarta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/23/audiencias-publicas-sobre-nova-empresa-de-limpeza-urbana-em-caraguatatuba-comecam-nesta-quarta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/23/caraguatatuba-se-reune-com-sindicato-e-propoe-fim-da-greve-do-transporte-publico/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/23/autor-gustavo-oliveira-lanca-livro-amanheca-e-faz-sessao-de-autografos-nesta-sexta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/05/23/autor-gustavo-oliveira-lanca-livro-amanheca-e-faz-sessao-de-autografos-nesta-sexta-feira/
https://www.caraguatv.com.br/2022/05/23/audiencias-publicas-sobre-nova-empresa-de-limpeza-urbana/
https://www.caraguatv.com.br/2022/05/23/aguilar-junior-se-reune-com-sindicato-e-propoe-fim-da-greve/
https://www.012news.com.br/caraguatatuba-sindicato-aceita-acordo-pelo-fim-da-greve-do-transporte-publico/


 

 
 

PAT de Caraguatatuba tem 102 vagas de emprego até quarta-feira  

 

Caraguatatuba 

Atletas de Tênis de Mesa de Caraguatatuba conquistam medalhas no TMB 

Challenger Plus em Cruzeiro  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba vence equipe de São José dos Campos e lidera Copa Metropolitano 

de Basquete  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura encerra inscrições para 17ª edição do ‘Caraguá A Gosto’ nesta segunda  

 

Caraguatatuba 

Atletas de Caraguatatuba conquistam mais um campeonato de Futevôlei em 

Taubaté  

 

Caraguatatuba 

Atleta Mirim de Caraguatatuba conquista duas medalhas nas finais do Campeonato 

Paulista de Karatê  

 

Caraguatatuba 

Novos membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente tomam posse 

nesta sexta-feira  

 

Caraguatatuba 

Inscrições presenciais do PEAD da Prefeitura de Caraguatatuba terminam no dia 3 

de junho  

 

Caraguatatuba 

Nove animais recebem novos lares com Feira de Adoção de Cães e Gatos  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba ganha novo ponto de coleta e doação de livros  

 

Caraguatatuba 

Bicicross de Caraguatatuba conquista 8 medalhas na estreia da Copa Paulínia de 

Bicicross  

 

Caraguatatuba 

Atleta de Caraguatatuba conquista terceira vitória consecutiva em campeonato de 

Muay Thai  

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/pat-de-caraguatatuba-tem-102-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/atletas-de-tenis-de-mesa-de-caraguatatuba-conquistam-medalhas-no-tmb-challenger-plus-em-cruzeiro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/atletas-de-tenis-de-mesa-de-caraguatatuba-conquistam-medalhas-no-tmb-challenger-plus-em-cruzeiro/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/caraguatatuba-vence-equipe-de-sao-jose-dos-campos-e-lidera-copa-metropolitano-de-basquete/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/caraguatatuba-vence-equipe-de-sao-jose-dos-campos-e-lidera-copa-metropolitano-de-basquete/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/prefeitura-encerra-inscricoes-para-17a-edicao-do-caragua-a-gosto-nesta-segunda/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/atletas-de-caraguatatuba-conquistam-mais-um-campeonato-de-futevolei-em-taubate/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/atletas-de-caraguatatuba-conquistam-mais-um-campeonato-de-futevolei-em-taubate/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/atleta-mirim-de-caraguatatuba-conquista-duas-medalhas-nas-finais-do-campeonato-paulista-de-karate/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/atleta-mirim-de-caraguatatuba-conquista-duas-medalhas-nas-finais-do-campeonato-paulista-de-karate/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/novos-membros-do-conselho-municipal-da-crianca-e-do-adolescente-tomam-posse-nesta-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/novos-membros-do-conselho-municipal-da-crianca-e-do-adolescente-tomam-posse-nesta-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/inscricoes-presenciais-do-pead-da-prefeitura-de-caraguatatuba-terminam-no-dia-3-de-junho/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/inscricoes-presenciais-do-pead-da-prefeitura-de-caraguatatuba-terminam-no-dia-3-de-junho/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/nove-animais-recebem-novos-lares-com-feira-de-adocao-de-caes-e-gatos/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/caraguatatuba-ganha-novo-ponto-de-coleta-e-doacao-de-livros/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/bicicross-de-caraguatatuba-conquista-8-medalhas-na-estreia-da-copa-paulinia-de-bicicross/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/bicicross-de-caraguatatuba-conquista-8-medalhas-na-estreia-da-copa-paulinia-de-bicicross/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/atleta-de-caraguatatuba-conquista-terceira-vitoria-consecutiva-em-campeonato-de-muay-thai/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/atleta-de-caraguatatuba-conquista-terceira-vitoria-consecutiva-em-campeonato-de-muay-thai/


 

 
 

Caraguatatuba 

Audiências Públicas sobre nova empresa de limpeza urbana começam nesta 

quarta-feira  

 

Caraguatatuba 

UBS Golfinhos realiza mais de 2 mil atendimentos em um mês de inauguração  

 

Caraguatatuba 

Secretaria da Educação de Caraguatatuba inicia ciclo de formaturas do Proerd  

 

Caraguatatuba 

Gustavo Oliveira lança livro ‘Amanheça!’ e faz sessão de autógrafos nesta sexta-

feira  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba se reúne com sindicato e propõe fim da greve do 

transporte público  

 

Caraguatatuba 

Secretaria de Meio Ambiente promove palestra sobre vegetação nativa em alusão 

ao Dia Nacional da Mata Atlântica  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia teste de sentido único de circulação em trecho 

da Santa Casa  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba se reúne com sindicato e propõe fim da greve do 

transporte público 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba vence equipe de São José dos Campos e lidera Copa Metropolitano 

de Basquete 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura encerra inscrições para 17ª edição do ‘Caraguá A Gosto’ nesta segunda 

 

Caraguatatuba 

Atletas de Caraguatatuba conquistam mais um campeonato de Futevôlei em 

Taubaté 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/audiencias-publicas-sobre-nova-empresa-de-limpeza-urbana-comecam-nesta-quarta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/audiencias-publicas-sobre-nova-empresa-de-limpeza-urbana-comecam-nesta-quarta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/ubs-golfinhos-realiza-mais-de-2-mil-atendimentos-em-um-mes-de-inauguracao/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/secretaria-da-educacao-de-caraguatatuba-inicia-ciclo-de-formaturas-do-proerd/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/gustavo-oliveira-lanca-livro-amanheca-e-faz-sessao-de-autografos-nesta-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/gustavo-oliveira-lanca-livro-amanheca-e-faz-sessao-de-autografos-nesta-sexta-feira/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/prefeitura-de-caraguatatuba-se-reune-com-sindicato-e-propoe-fim-da-greve-do-transporte-publico/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/prefeitura-de-caraguatatuba-se-reune-com-sindicato-e-propoe-fim-da-greve-do-transporte-publico/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/secretaria-de-meio-ambiente-promove-palestra-sobre-vegetacao-nativa-em-alusao-ao-dia-nacional-da-mata-atlantica/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/secretaria-de-meio-ambiente-promove-palestra-sobre-vegetacao-nativa-em-alusao-ao-dia-nacional-da-mata-atlantica/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-teste-de-sentido-unico-de-circulacao-em-trecho-da-santa-casa/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/2022/05/23/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-teste-de-sentido-unico-de-circulacao-em-trecho-da-santa-casa/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-se-reune-com-sindicato-e-propoe-fim-da-greve-do-transporte-publico/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-se-reune-com-sindicato-e-propoe-fim-da-greve-do-transporte-publico/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-vence-equipe-de-sao-jose-dos-campos-e-lidera-copa-metropolitano-de-basquete/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-vence-equipe-de-sao-jose-dos-campos-e-lidera-copa-metropolitano-de-basquete/
https://falacaragua.com.br/2022/05/prefeitura-encerra-inscricoes-para-17a-edicao-do-caragua-a-gosto-nesta-segunda/
https://falacaragua.com.br/2022/05/atletas-de-caraguatatuba-conquistam-mais-um-campeonato-de-futevolei-em-taubate/
https://falacaragua.com.br/2022/05/atletas-de-caraguatatuba-conquistam-mais-um-campeonato-de-futevolei-em-taubate/


 

 
 

Caraguatatuba 

Atleta Mirim de Caraguatatuba conquista duas medalhas nas finais do Campeonato 

Paulista de Karatê 

 

Caraguatatuba 

Novos membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente tomam posse 

nesta sexta-feira 

 

Caraguatatuba 

Inscrições presenciais do PEAD da Prefeitura de Caraguatatuba terminam no dia 3 

de junho 

 

Caraguatatuba 

Nove animais recebem novos lares com Feira de Adoção de Cães e Gatos 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba ganha novo ponto de coleta e doação de livros 

 

Caraguatatuba 

Bicicross de Caraguatatuba conquista 8 medalhas na estreia da Copa Paulínia de 

Bicicross 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba vence prêmio de inovação com projeto de monitoramento via 

satélite 

 

Caraguatatuba 

Atleta de Caraguatatuba conquista terceira vitória consecutiva em campeonato de 

Muay Thai 

 

Caraguatatuba 

Audiências Públicas sobre nova empresa de limpeza urbana começam nesta 

quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

UBS Golfinhos realiza mais de 2 mil atendimentos em um mês de inauguração 

 

Caraguatatuba 

Autor Gustavo Oliveira lança livro ‘Amanheça!’ e faz sessão de autógrafos nesta 

sexta-feira 

 

Litoral Vale 

https://falacaragua.com.br/2022/05/atleta-mirim-de-caraguatatuba-conquista-duas-medalhas-nas-finais-do-campeonato-paulista-de-karate/
https://falacaragua.com.br/2022/05/atleta-mirim-de-caraguatatuba-conquista-duas-medalhas-nas-finais-do-campeonato-paulista-de-karate/
https://falacaragua.com.br/2022/05/novos-membros-do-conselho-municipal-da-crianca-e-do-adolescente-tomam-posse-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/novos-membros-do-conselho-municipal-da-crianca-e-do-adolescente-tomam-posse-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/inscricoes-presenciais-do-pead-da-prefeitura-de-caraguatatuba-terminam-no-dia-3-de-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/05/inscricoes-presenciais-do-pead-da-prefeitura-de-caraguatatuba-terminam-no-dia-3-de-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/05/nove-animais-recebem-novos-lares-com-feira-de-adocao-de-caes-e-gatos/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-ganha-novo-ponto-de-coleta-e-doacao-de-livros/
https://falacaragua.com.br/2022/05/bicicross-de-caraguatatuba-conquista-8-medalhas-na-estreia-da-copa-paulinia-de-bicicross/
https://falacaragua.com.br/2022/05/bicicross-de-caraguatatuba-conquista-8-medalhas-na-estreia-da-copa-paulinia-de-bicicross/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-vence-premio-de-inovacao-com-projeto-de-monitoramento-via-satelite/
https://falacaragua.com.br/2022/05/caraguatatuba-vence-premio-de-inovacao-com-projeto-de-monitoramento-via-satelite/
https://falacaragua.com.br/2022/05/atleta-de-caraguatatuba-conquista-terceira-vitoria-consecutiva-em-campeonato-de-muay-thai/
https://falacaragua.com.br/2022/05/atleta-de-caraguatatuba-conquista-terceira-vitoria-consecutiva-em-campeonato-de-muay-thai/
https://falacaragua.com.br/2022/05/audiencias-publicas-sobre-nova-empresa-de-limpeza-urbana-comecam-nesta-quarta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/audiencias-publicas-sobre-nova-empresa-de-limpeza-urbana-comecam-nesta-quarta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/ubs-golfinhos-realiza-mais-de-2-mil-atendimentos-em-um-mes-de-inauguracao/
https://falacaragua.com.br/2022/05/autor-gustavo-oliveira-lanca-livro-amanheca-e-faz-sessao-de-autografos-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/05/autor-gustavo-oliveira-lanca-livro-amanheca-e-faz-sessao-de-autografos-nesta-sexta-feira/


 

 
 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 102 vagas de emprego até quarta-feira  

 

Caraguatatuba 

Mãe de preso envia droga escondida em bolachas para o CDP de Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Polícia Militar apreende 26 quilos de maconha em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Homem é preso por tráfico de drogas e violência doméstica em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Aguilar se reúne com sindicato e propõe fim da greve do transporte público  

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba abre semana com 102 oportunidades de emprego 

 

Caraguatatuba 

Trabalhadores do transporte público encerram greve em Caraguatatuba 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Sindicato cobra reajuste e mantem greve no transporte público em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Pai de preso envia maconha dentro de bolachas para o CDP de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba propõe fim da greve do transporte público na cidade 

 

Caraguatatuba 

Sindicato decide acabar com a greve no transporte público de Caraguatatuba 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 102 vagas de emprego nesta segunda-feira (23) 

 

Caraguatatuba 

Mãe de preso envia droga escondida em bolachas para o CDP de Caraguatatuba 

 

https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/23/pat-de-caraguatatuba-tem-102-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/23/mae-de-preso-envia-droga-escondida-em-bolachas-para-o-cdp-de-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/23/policia-militar-apreende-26-quilos-de-maconha-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/23/homem-e-preso-por-trafico-de-drogas-e-violencia-domestica-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/05/24/aguilar-se-reune-com-sindicato-e-propoe-fim-da-greve-do-transporte-publico/
https://spriomais.com.br/2022/05/23/pat-de-caraguatatuba-abre-semana-com-102-oportunidades-de-emprego/
https://spriomais.com.br/2022/05/24/trabalhadores-do-transporte-publico-encerram-greve-em-caraguatatuba/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/sindicato-cobra-reajuste-e-mantem-greve-no-transporte-publico-em-caraguatatuba-16513198
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/pai-de-preso-envia-maconha-dentro-de-bolachas-para-o-cdp-de-caraguatatuba-16513318
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/prefeitura-de-caraguatatuba-propoe-fim-da-greve-do-transporte-publico-na-cidade-16513337
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/sindicato-decide-acabar-com-a-greve-no-transporte-publico-de-caraguatatuba-16513407
https://litoraldefato.com.br/2022/05/23/pat-de-caraguatatuba-tem-102-vagas-de-emprego-nesta-segunda-feira-23/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/23/mae-de-preso-envia-droga-escondida-em-bolachas-para-o-cdp-de-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguatatuba 

Polícia Militar apreende 26 quilos de maconha em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Homem é preso por tráfico de drogas e violência doméstica em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Aguilar Junior se reúne com Sindicato dos Motoristas e propõe fim da greve do 

transporte público 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Pai de preso envia maconha dentro de bolachas para o CDP de Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba se reúne com sindicato e apresenta proposta para fim 

da greve do transporte público  

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 102 vagas de emprego até quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

Mãe de preso envia droga escondida em bolachas para o CDP de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Polícia Militar apreende 26 quilos de maconha em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Homem é preso por tráfico de drogas e violência doméstica em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Aguilar se reúne com sindicato e propõe fim da greve do transporte público 

 

Notícias da Praia 

Caraguatatuba 

Greve prejudica transporte público em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Termina greve no transporte público de Caraguatatuba 

 

CaraguaSports 
Caraguatatuba 

https://litoraldefato.com.br/2022/05/23/policia-militar-apreende-26-quilos-de-maconha-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/23/homem-e-preso-por-trafico-de-drogas-e-violencia-domestica-em-caraguatatuba/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/24/aguilar-junior-se-reune-com-sindicato-dos-motoristas-e-propoe-fim-da-greve-do-transporte-publico/
https://litoraldefato.com.br/2022/05/24/aguilar-junior-se-reune-com-sindicato-dos-motoristas-e-propoe-fim-da-greve-do-transporte-publico/
https://agazetarm.com.br/2022/05/pai-de-preso-envia-maconha-dentro-de-bolachas-para-o-cdp-de-caraguatatuba/
https://agazetarm.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-se-reune-com-sindicato-e-apresenta-proposta-para-fim-da-greve-do-transporte-publico/
https://agazetarm.com.br/2022/05/prefeitura-de-caraguatatuba-se-reune-com-sindicato-e-apresenta-proposta-para-fim-da-greve-do-transporte-publico/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/23/pat-de-caraguatatuba-tem-102-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/23/mae-de-preso-envia-droga-escondida-em-bolachas-para-o-cdp-de-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/23/policia-militar-apreende-26-quilos-de-maconha-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/23/homem-e-preso-por-trafico-de-drogas-e-violencia-domestica-em-caraguatatuba/
https://imprensalivre.com.br/2022/05/24/aguilar-se-reune-com-sindicato-e-propoe-fim-da-greve-do-transporte-publico/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/23/greve-prejudica-transporte-pubico-em-caraguatatuba/
https://noticiasdaspraias.com/2022/05/24/termina-greve-no-transporte-publico-de-caraguatatuba/
mailto:https://caraguasports.blogspot.com/


 

 
 

Campo bom? Tá na mão da Secretaria de Esportes  

 
Suzano TV 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba se reúne com sindicato e propõe fim da greve do 

transporte público 

 

Revista Celebridades 

Caraguatatuba 

PREFEITURA DE CARAGUATATUBA JÁ ESTA COM INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A 5º 

JAZZ & VINHOS FESTIVAL 

 

TV Vanguarda 

Bom Dia Vanguarda 

Inscrições abertas para o Programa Auxílio Desemprego em Caraguatatuba 

 

Link Vanguarda 

Greve do transporte público segue em Caraguatatuba 

 

Link Vanguarda 

Caraguá tem oportunidades em programa de recolocação no mercado 

 

Band Vale 

Vale Urgente 

Sem acordo, transporte público continua em greve 

 

Band Cidade 1ª Edição 

Transporte público continua em greve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://caraguasports.blogspot.com/2022/05/campo-bom-ta-na-mao-da-secretaria-de.html
https://suzano.tv/2022/05/23/prefeitura-de-caraguatatuba-se-reune-com-sindicato-e-propoe-fim-da-greve-do-transporte-publico/
https://suzano.tv/2022/05/23/prefeitura-de-caraguatatuba-se-reune-com-sindicato-e-propoe-fim-da-greve-do-transporte-publico/
mailto:https://caraguasports.blogspot.com/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-ja-esta-com-inscricoes-abertas-para-a-5o-jazz-vinhos-festival/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-ja-esta-com-inscricoes-abertas-para-a-5o-jazz-vinhos-festival/
https://globoplay.globo.com/v/10599235/
https://globoplay.globo.com/v/10600540/
https://globoplay.globo.com/v/10600567/
https://www.youtube.com/watch?v=oUGbEyrPiU4
https://www.youtube.com/watch?v=tXHnkur_TUk


 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Motoristas de ônibus urbano mantêm greve m Caraguatatuba 

 

Em assembleia realizada na manhã desta segunda-feira (23), os funcionários da 

empresa Praiamar, responsável pelo transporte coletivo urbano, em 

Caraguatatuba, decidiram continuar com a greve, iniciada na última sexta-feira 

(20). 

A empresa fez uma proposta de reajuste de salários, que foi negada pelos 

grevistas. 

A Praiamar informou que não tem como atender isoladamente as propostas 

realizadas pelo Sindicato da categoria, mas se comprometeu a realizar reajuste dos 

salários pelo INPC acumulado a partir de maio de 2021, até que o acordo seja 

formalizado. 

Ressaltou que, para isso, a Prefeitura de Caraguatatuba, precisa custear os valores 

via subsídio ou aumento de tarifa para que a empresa possa manter suas 

atividades e qualidade dos serviços. 

Em votação a proposta foi negada e os funcionários decidiram dar continuidade à 

greve, respeitando os 30% da frota em circulação. 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Polícia Militar apreende 26kg de maconha em Caraguatatuba 

 

Uma equipe da Força Tática do 20ºBPM/I, em patrulhamento pelo bairro Britânia, 

em Caraguatatuba, na noite de sexta-feira (20), avistou uma mulher com atitude 

suspeita que estava com parte da droga. 

Ao perceber a presença dos policiais a mulher tentou fugir e deixou cair um tijolo de 

maconha. Ao ser detida ela informou onde estava o restante dos entorpecentes 

armazenados. 

Na casa indicada foi encontrada uma adolescente e mais 21 quilos da droga. 

Foram apreendidos também uma balança de precisão, três celulares Iphone e uma 

moto CG 160. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Homem é preso por tráfico de drogas e violência doméstica em 

Caraguatatuba 

 

Na noite desse domingo (22), por volta das 21h30min, um homem foi preso após 

ameaçar esposa e filho com um facão, e por realizar venda de drogas no bairro 

Perequê Mirim, em Caraguatatuba. 

Uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior foi acionada para atender 

a ocorrência de violência doméstica, ao chegar na residência o homem tentou fugir, 

mas foi detido pelos policiais. 

As vítimas informaram que o agressor, J.S.P. também realiza o tráfico de drogas no 

bairro. Em vistoria, na bolsa do homem, foram encontradas 51 pedras de crack e o 

facão utilizado. Ele foi preso em flagrante e recolhido à cadeia pública. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Iniciou hoje (23), o teste de sentido único de circulação em trecho da 

Santa Casa, em Caraguá 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou nesta segunda-feira (23), às 6h da manhã, o 

‘teste’ de implantação de sentido único para circulação de veículos em parte da 

Avenida Miguel Varlez, no trecho que compreende a Casa de Saúde Stella Maris. 

Hoje, o motorista que estiver trafegando pela Rodovia Rio-Santos (SP-55) e precisar se 

deslocar para o Centro deverá utilizar o acesso da Rua Vereador Antonio Cruz Arouca 

como via principal. 

O teste será realizado até a próxima quinta-feira (26), sempre das 6h às 19h. A 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão reforça que o trecho que 

abrange a Casa de Saúde Stella Maris será mão somente para quem vai sentido trevo de 

acesso de entrada da cidade. 

Além da sinalização provisória do local, com a instalação de cones, balizadores e placas 

indicativas de alteração de sentido, os agentes de trânsito estão no local desde cedo a 

fim de orientar e fiscalizar a respeito desta intervenção. 

O secretário da pasta, Marcel Giorgetti, destacou que “a medida tem como objetivo 

garantir mais segurança aos motoristas, ciclistas e pedestres que circulam pelo trecho, 

além de melhorar a fluidez no tráfego de veículos nessa região”, reforçou. 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

Fundacc está com inscrições abertas para cadastramento de bandas e 

grupos musicais para eventos culturais 

 

A Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba está com 

inscrições abertas para o cadastramento de Bandas e Grupos Musicais para 

apresentações nos eventos culturais da Fundação em 2022. 

Os interessados em participar do cadastramento deverão se inscrever como pessoa 

jurídica que forneça Nota Fiscal de Prestação de Serviços através de entidades 

representantes de classe, como associações, cooperativas, entre outras, até o dia 

15 de novembro de 2022, pelo endereço eletrônico: 

https://forms.gle/PdSMKEUUwJ3wveUAA 

Vale ressaltar que para realizar a inscrição é necessário ter acesso a uma conta de 

e-mail cadastrada no Gmail para o preenchimento do formulário e que todos os 

integrantes da banda/grupo sejam maiores de idade. 

Não serão aceitas inscrições remetidas via fax ou e-mail. O cadastramento para 

contratação é válido até o dia 31 de dezembro deste ano e fica condicionado à 

constatação de demanda para cada evento e a previsão orçamentária da Fundacc 

e a uma Curadoria. 

Eventuais dúvidas referentes ao cadastramento poderão ser esclarecidas na sede 

da Fundacc, à Rua Santa Cruz, nº 396, Centro, de segunda a sexta-feira das 9h às 

12h e das 14h às 17h, ou pelo número:(12) 3897-5660. 

https://forms.gle/PdSMKEUUwJ3wveUAA


 

 
 

Confira o Edital completo no link:  https://fundacc.sp.gov.br/editais-

fundacc/17/05/2022/edital-no-0102022-cadastro-de-bandas-e-grupos-musicais-

para-eventos-culturais-em-2022. 

Serviço 

Cadastro de Bandas e Grupos Musicais para eventos culturais 

Inscrições até 15/11 pelo link: https://forms.gle/PdSMKEUUwJ3wveUAA 

Cadastro válido até 31 de dezembro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para estabelecimentos 

participarem do 5º Jazz & Vinhos Festival 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), recebe, 

até 31 de maio, as inscrições de estabelecimentos de gastronomia interessados 

em participar da 5ª edição do ‘Jazz & Vinhos Festival’.  

O evento será realizado de 16 a 19 de junho, na Praça da Cultura (Avenida da 

Praia), no Centro e, como de costume, a candidatura é facultada a todos os 

comerciantes integrantes do 16º Caraguá A Gosto, realizado no ano de 2021.  

Serão disponibilizados 14 espaços gastronômicos, sendo 12 estandes destinados à 

venda de pratos elaborados à base de massas salgadas; embutidos, queijos, pães 

e antepastos ou fondues, além de outros dois, reservados para a comercialização 

de doces finos, gelateria, chocolateria e/ou cafeteria.         

De acordo com o Chamamento Público nº 04/2022, lançado nesta sexta-feira (20), 

caso o número de inscritos não atinja o total de espaços disponíveis, serão aceitas 

inscrições de estabelecimentos não participantes do concurso ‘Caraguá A Gosto’ 

para ocupação de vagas remanescentes.      

Os candidatos podem registrar interesse de participação, pelo e-mail 

inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br ou, presencialmente, de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da Secretaria, localizada na Avenida Dr. Arthur 

da Costa Filho, 25, no Centro. 



 

 
 

A taxa de inscrição varia entre R$ 400 e R$ 600, para participantes e não 

participantes do Caraguá A Gosto 2021, respectivamente. O valor deve ser pago 

mediante depósito bancário (Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 

130.137-3, em nome do Fundo Municipal de Turismo).  

Os espaços gastronômicos funcionarão nos dias 16 e 17 (quinta e sexta-feira), das 

17h à 0h e, nos dias 18 e 19 (sábado e domingo), das 11h30 à 0h. O festival, 

aliado a boa gastronomia, também promete agradar o público com apresentações 

musicais gratuitas de artistas locais e convidados do estilo jazz e blues. 

Para a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o evento demonstra o 

empenho do prefeito Aguilar Junior em aderir às diferentes estratégias que 

contribuem para o momento de recuperação econômica da cidade. “O festival 

ocorrerá em meio a um importante feriado nacional, por isso, a expectativa é que a 

atração contribua para receber ainda melhor nossos turistas e atrair novos 

visitantes para Caraguá”, destacou.    

O edital contendo a documentação necessária e demais especificações foi 

publicado na edição 798 do Diário Oficial do Município, disponível para acesso no 

link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/. Mais informações 

podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 3897-7910.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

PAT de Caraguatatuba tem mais de 100 vagas de emprego até 

quarta-feira 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou nesta 

segunda-feira (23) o quadro de vagas para 102 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são de 20 para Motoboy, 10 para Vendedor Externo e 

seis para Corretor de Imóveis. Também há uma vaga para Promotor de Vendas para 

pessoa com deficiência. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

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

Os interessados devem comparecer, das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

Moradores da região sul podem se dirigir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão 

(Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT na Rua 

Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Assistente de 

Vendas, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Limpeza, 

Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Vendas, Auxiliar 

Técnico em Saúde Bucal, Balconista, Chefe de Cozinha, Conferente, Consultor de 



 

 
 

Vendas (Autos), Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, Costureira, Cozinheiro 

(a), Cozinheiro Geral, Doméstica, Eletricista de Autos, Faxineira, Funileiro, Instalador 

de Som e Acessórios de Veículos, Mecânico Automotivo, Mecânico de Linha Leve e 

Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Pesados 

(Diesel), Motoboy, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja (Setor 

Mercearia), Operador de Loja (Setor Perecíveis), Operador de Retroescavadeira, 

Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, Promotor de Vendas, Promotor 

de Vendas (PcD), Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de 

Vendas, Serralheiro, Sushiman, Tratorista, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedor Externo, Vendedor Interno de Madeireira e Vendedora. 
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Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

CDP de Caraguatatuba apreende maconha enviada por pai de detento 

em pacote de bolacha 

 

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou, nesta segunda-feira 

(23/5), que foram apreendidos 71 gramas de maconha numa encomenda 

encaminhada a um detento no Centro de Detenção Provisória (CDP) "Dr. Eduardo 

Mariz de Oliveira", em Caraguatatuba. O remetente da correspondência era o pai de 

um dos detentos da unidade prisional e que teve o nome retirado do rol de visitas.  

Enquanto os agentes penitenciários realizavam a revista de praxe em itens 

alimentícios enviados por familiares de presos, foram flagrados 4 pacotes 

escondidos dentro de bolachas, furadas de forma a esconder a maconha. Ao todo, 

a droga pesava 71 gramas.  

A direção do CDP de Caraguatatuba encaminhou o material apreendido para a 

Delegacia de Polícia da cidade, onde registrou Boletim de Ocorrência. Também foi 

aberto procedimento apuratório em desfavor do preso.  

Apreensão semelhante  

Na última sexta-feira, dia 20, uma apreensão semelhante ocorrera no CDP de 

Caraguatatuba. Na ocasião, a mãe de um detento utilizou da mesma estratégia 

para tentar enviar maconha. 
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Prefeitura de Caraguatatuba se reúne com sindicato e apresenta 

proposta para fim da greve do transporte público 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu na tarde desta segunda-feira 

(23) com o presidente do Sindicato dos Motoristas do Transporte Público, Francisco 

Israel, e as duas lideranças chegaram num acordo para o fim da greve do 

transporte público, que pode acontecer após assembleia com os trabalhadores. 

Na reunião a Prefeitura de Caraguatatuba se comprometeu que, na contratação da 

nova empresa, irá manter o salário base dos funcionários, com acréscimo de 

12,47% (INPC) no valor. 

O contrato com a atual empresa prestadora do serviço se encerra no dia 22 de 

junho. A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo licitatório e vai realizar 

audiências públicas nos dias 1, 2 e 3 de junho para ouvir a população. 

O presidente do Sindicato se comprometeu a realizar uma assembleia com os 

trabalhadores, para que possa firmar o acordo e normalizar o atendimento a partir 

de amanhã. 

“Tudo o que a gente quer é colocar fim à greve, que está atingindo diretamente 

nosso munícipe. Mas não podemos negociar com esta empresa, que só sabe fazer 

exigências de aumento de tarifa e oferece o pior serviço possível ao usuário. Por 

isso propusemos ao sindicato esse acordo, com garantias para o novo contrato, 

uma vez que o contrato com a atual empresa encerra em um mês”, explicou o 

prefeito Aguilar Júnior. 

O objetivo da Prefeitura de Caraguatatuba é garantir um serviço de qualidade e dar 

fim ao prejuízo que vem sofrendo a população com essa greve. 
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia teste de sentido único de 

circulação em trecho da Santa Casa 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou nesta segunda-feira (23), às 6h da manhã, o 

‘teste’ de implantação de sentido único para circulação de veículos em parte da 

Avenida Miguel Varlez, no trecho que compreende a Casa de Saúde Stella Maris. 

Hoje, o motorista que estiver trafegando pela Rodovia Rio-Santos (SP-55) e precisar 

se deslocar para o Centro deverá utilizar o acesso da Rua Vereador Antonio Cruz 

Arouca como via principal. 

O teste será realizado até a próxima quinta-feira (26), sempre das 6h às 19h. A 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão reforça que o trecho que 

abrange a Casa de Saúde Stella Maris será mão somente para quem vai sentido 

trevo de acesso de entrada da cidade. 

Além da sinalização provisória do local, com a instalação de cones, balizadores e 

placas indicativas de alteração de sentido, os agentes de trânsito estão no local 

desde cedo a fim de orientar e fiscalizar a respeito desta intervenção. 

O secretário da pasta, Marcel Giorgetti, destacou que “a medida tem como objetivo 

garantir mais segurança aos motoristas, ciclistas e pedestres que circulam pelo 

trecho, além de melhorar a fluidez no tráfego de veículos nessa região”, reforçou. 
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Pai de preso envia maconha dentro de bolachas para o CDP de 

Caraguá 

Pai de preso envia maconha dentro de bolachas para o CDP de Caraguatatuba 

 

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informa que foram apreendidos 

71 gramas de maconha numa encomenda encaminhada a um custodiado no 

Centro de Detenção Provisória (CDP) “Dr. Eduardo Mariz de Oliveira” de 

Caraguatatuba, nesta segunda-feira, dia 23. 

Enquanto os agentes penitenciários realizavam a revista de praxe em itens 

alimentícios enviados por familiares de presos, foram flagrados 4 pacotes 

escondidos dentro de bolachas, furadas de forma a esconder a maconha. Ao todo, 

a droga pesava 71 gramas. O remetente da correspondência é o pai de um dos 

detentos da unidade prisional. 

A direção do CDP de Caraguatatuba encaminhou o material apreendido para a 

Delegacia de Polícia da cidade, onde registrou Boletim de Ocorrência. Também foi 

aberto procedimento apuratório em desfavor do preso. O homem que encaminhou 

a droga para a unidade prisional teve o nome retirado do rol de visitas da SAP. 

Apreensão semelhante 



 

 
 

Na última sexta-feira, dia 20, uma apreensão semelhante ocorrera no CDP de 

Caraguatatuba. Na ocasião, a mãe de um recluso utilizou do mesmo estratagema 

para tentar enviar, também, 71 gramas de maconha. 
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Mãe de preso envia maconha escondida em bolachas para o CDP de 

Caraguatatuba 

 

A mãe de um detento do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caraguatatuba 

tentou enviar uma correspondência com porções de maconha escondidas em 

pacotes de bolacha ao filho. A apreensão das 71 gramas ocorreu na útlima sexta-

feira (20), enquanto servidores realizavam a revista em itens alimentícios enviados 

por familiares. 

Os agentes descobriram 4 pacotes de maconha escondidos dentro das bolachas, 

que estavam furadas de forma estratégica para camuflar a droga. 

A direção do CDP de Caraguatatuba encaminhou o material apreendido para a 

Delegacia de Polícia da cidade, onde registrou boletim de ocorrência. Também foi 

aberto procedimento apuratório em desfavor do preso. A mulher que encaminhou a 

droga para a unidade prisional teve o nome retirado do rol de visitas da Secretaria 

da Administração Penitenciária (SAP). 

De novo 

http://www.sap.sp.gov.br/
http://www.sap.sp.gov.br/


 

 
 

Uma ocorrência semelhante ocorreu no local, nesta segunda-feira (23). Desta vez, 

o pai de um dos presos tentou enviar envia maconha dentro de bolachas para o 

CDP de Caraguatatuba. 

Foram flagrados 4 pacotes escondidos dentro de bolachas, furadas de forma a 

esconder a maconha. Ao todo, a droga pesava 71 gramas. Os mesmos 

procedimentos foram aplicados neste caso. 
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MP processa Caixa para que moradores recebam novos imóveis após 

inundações 

 

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com ação contra a Caixa Econômica 

Federal para que novas residências sejam fornecidas a moradores do loteamento 

Bosque dos Guarandis, no bairro Travessão, em Caraguatatuba. De acordo com o 

processo, os habitantes são vítimas de frequentes inundações pela água das 

chuvas. 

Em 2011, as unidades habitacionais, financiadas pelo Programa Minha CaMmsa 

Minha Vida, foram erroneamente construídas em terreno alagadiço, inapto a 

receber moradias. Desde então, seus ocupantes sofrem com alagamentos e 

condições insalubres, incontáveis prejuízos materiais e riscos à sua integridade 

física. 

O MPF quer que os imóveis sejam substituídos por outros de mesmo padrão com 

condições de habitabilidade, no prazo máximo de três meses, ou então que os 

valores já pagos pelos consumidores sejam reembolsados. A ação também pede 

que os réus arquem com indenizações pelos danos patrimoniais e morais causados 

aos moradores. Além da Caixa, respondem ao processo a construtora R.J. Bonato 

Engenharia e Construção Ltda., responsável pela obra, e seus cinco sócios, e a 

Prefeitura. 

A Secretaria de Assuntos Jurídicos informou que a Prefeitura de Caraguatatuba 

figura como polo passivo de forma subsidiária na ação proposta contra a Caixa e a 

construtora responsável pela obra. Dessa forma, a Prefeitura aguarda a citação 

para se manifestar oficialmente nos autos. 

As unidades habitacionais afetadas estão localizadas nas ruas Roberto Ramos das 

Mercês e Henrique Maximiliano Coelho Neto, na quadra 16 do loteamento, 

próximas a uma Área de Preservação Permanente (APP). Devido às condições do 

http://www.mpf.mp.br/


 

 
 

terreno, as ruas ficam inteiramente alagadas em períodos de chuvas intensas e a 

água invade o interior das residências, algumas vezes ultrapassando a altura da 

cintura dos moradores. De acordo com o MPF, a frequência das inundações é tão 

grande que alguns proprietários construíram estruturas para suspender móveis, 

eletrodomésticos e animais, única forma de tentar minimizar os prejuízos sofridos. 

Perigo 

Ainda segundo o MP, às perdas materiais se somam os danos de ordem moral e a 

submissão a condições insalubres e perigosas. Perícia realizada por técnicos 

constatou que, como consequência dos alagamentos, diversas casas apresentam 

manchas pretas de umidade e bolor, paredes com trincas, pintura estufada e 

portas de madeira deterioradas, além do retorno de esgoto e dejetos pelos ralos. 

“Os moradores convivem com o sofrimento de suportar o desconforto e a 

insalubridade inerentes às inundações periódicas, bem como com o risco de curto-

circuito e incêndio, sem disporem de recursos para se mudarem, justamente 

quando lhes parecia realizado o sonho da casa própria”, ressalta a procuradora da 

República Walquiria Imamura Picoli, autora da ação. 
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Funcionários do transporte público de Caraguá mantêm greve por 

reajuste nos salários 

Servidores cobram reajuste de salário anual prometido pela empresa; greve foi 

iniciada na última sexta-feira (20). 

Os funcionários do transporte público de Caraguatatuba decidiram manter a greve 

iniciada na última sexta-feira (20). A categoria cobra um reajuste salarial.  

Os trabalhadores e membros do sindicato se reuniram em frente à garagem da 

companhia às 6h desta segunda-feira (23) e optaram por dar continuidade à greve.  

Segundo o sindicato, a proposta da Praiamar era de um reajuste de 12,47% (o 

valor da inflação), mas para que isso fosse possível a prefeitura teria que aumentar 

o valor da tarifa.  

A proposta foi rejeitada e a greve foi mantida. Com isso, apenas 30% dos ônibus da 

frota estão em circulação no município.  

A empresa Praiamar informou, por meio de nota, que "não tem como, 

isoladamente, atender as propostas realizadas pelo Sindicato da categoria".  

Já a prefeitura informou que acompanha a greve, com objetivo de garantir 30% da 

frota na rua. "A Prefeitura de Caraguatatuba acompanha de perto, para avaliar 

quais outras medidas podem ser tomadas perante esta mobilização, que afeta 

diretamente a população", informou.  
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Greve continua!!! Proposta da Praiamar é negada 

 

A greve dos Transportes Coletivos em Caraguatatuba continua pelo seu quarto dia e 

não aparenta ter uma data para terminar. Em Assembléia realizada na madrugada 

de hoje na porta da empresa os Motoristas recusaram a proposta da Praiamar, que 

vincula a concessão de reajuste desde que a Prefeitura atualize o valor da tarifa, 

congelada desde 2016. Uma Audiência de Conciliação será marcada para os 

próximos dias no TRT – Tribunal Regional do Trabalho – em Campinas para tentar 

resolver a questão. 

Os motoristas da Praiamar Transportes, Concessionária dos Transportes Coletivos 

em Caraguatatuba estão em greve desde a madrugada de Sexta-Feira – 20 de 

Maio – solicitando reajuste de salário e aumento real. Em Ofício enviado em três de 

Março pelo Sindicato da categoria é solicitado aumento de 100% do INPC – Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor, de Maio de 2021 a Abril de 2022, mais 

26,58% de aumento real. 

O Sindicato aponta no Ofício que os salários dos Motoristas da Praiamar são os 

mais baixos da região, recebendo abaixo da média regional, orçada em R$ 

2.345,61 citando também que há um desequilíbrio financeiro da Praiamar quanto 

a tarifa, e o cálculo da Prefeitura mostrando que o valor de r$3,80 está acima do 

encontrado pelo Executivo Municipal que é de R$2,96. 

Desde Sexta-Feira o Transporte Coletivo está apenas com 30% dos seus 50 carros 

existentes rodando pela cidade para atender os usuários. Segundo Francisco Israel, 

Presidente do Sindicato da categoria na cidade, uma Assembléia na madrugada de 

hoje decidiria sobre o destino do movimento. 



 

 
 

De acordo com o Sindicalista foi decidido na Assembléia que a Greve irá continuar, 

pois ao invés de negociar o reajuste, a Concessionária preferiu vincular o aumento 

com a majoração da tarifa, congelada desde 2016. Em documento enviado ontem 

ao Sindicato a Praiamar se compromete a pagar o INPC – Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – a partir de Maio de 2021 até que se chegue ao valor 

solicitado, desde que a Prefeitura subsidie os valores de custeio da empresa ou 

atualize o valor da tarifa. A proposta foi recusada por unanimidade. 

Com base na decisão e no fato da Praiamar não solicitar o Dissídio de Greve, o 

Sindicato o fará, agendando para os próximos dias uma Audiência no TRT em 

Campinas para discussão sobre o assunto. Apenas 15 carros estão atendendo os 

usuários na cidade. A Prefeitura acompanha o movimento de perto, informando que 

a população não pode ficar sem o mínimo de carros exigidos por lei. 
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Mulher é presa e menor é apreendida com quase 30 quilos de 

maconha no Britânia, bairro de Caraguá 

PM esteve no apartamento das acusadas; outros itens também foram apreendidos 

 

A PM (Polícia Militar) prendeu uma mulher e deteu uma menor de idade, na última 

sexta-feira (20), no bairro Britânia, em Caraguatatuba, após ambas serem 

apontadas como suspeitas de praticar o crime de traficar drogas. Quase 30 quilos 

de maconha foram apreendidos. 

Em uma residência do bairro citado, a PM encontrou cerca de 26 quilos de 

maconha, uma balança de precisão, um caderno de anotações com contas ligadas 

à comercialização de entorpecentes, duas facas, uma motocicleta e três aparelhos 

celulares. Supostamente, os agentes foram ao local por conta de uma denúncia 

anônima. 

Indagadas, ambas responderam que os itens seriam vendidos no bairro Tinga. Elas 

foram encaminhadas à delegacia da cidade e seguem à disposição da Justiça. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: O Vale 

 

Corpo de homem de 37 anos é encontrado em estrada de terra do 

bairro Jaraguá, em Caraguatatuba 

Morte é considerada suspeita e foi registrada como homicídio; até o momento, 

ninguém foi preso 

 

O corpo de um homem de 37 anos foi encontrado em uma estrada de terra do 

bairro Jaraguá, em Caraguatatuba, durante a manhã do último domingo (22). Caso 

foi registrado como homicídio e, até o momento, ninguém foi preso. 

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a vítima apresentava 

ferimentos na parte de trás da cabeça. A natureza dos ferimentos não foi 

informada, mas acredita-se que sejam provenientes de disparos ou perfurações 

com arma branca. 

A Polícia Científica se deslocou ao local e realizou os exames periciais necessários. 

Corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso segue em 

investigação. 
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Pai de preso envia maconha dentro de bolachas para o CDP de 

Caraguatatuba 

O homem que encaminhou a droga para a unidade prisional teve o nome retirado 

do rol de visitas 

 

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) apreendeu 71 gramas de 

maconha numa encomenda encaminhada a um custodiado no Centro de Detenção 

Provisória (CDP) “Dr. Eduardo Mariz de Oliveira” de Caraguatatuba, nesta segunda-

feira (23). 

Enquanto os agentes penitenciários realizavam a revista de praxe em itens 

alimentícios enviados por familiares de presos, foram flagrados 4 pacotes 

escondidos dentro de bolachas, furadas de forma a esconder a maconha. Ao todo, 

a droga pesava 71 gramas. O remetente da correspondência é o pai de um dos 

detentos da unidade prisional.  

A direção do CDP de Caraguatatuba encaminhou o material apreendido para a 

Delegacia de Polícia da cidade, onde registrou Boletim de Ocorrência. Também foi 

aberto procedimento apuratório em desfavor do preso. O homem que encaminhou 

a droga para a unidade prisional teve o nome retirado do rol de visitas do sistema 

prisional. 

Apreensão semelhante  



 

 
 

Na última sexta-feira, dia 20, uma apreensão semelhante ocorrera no CDP de 

Caraguatatuba. Na ocasião, a mãe de um recluso utilizou do mesmo método para 

tentar enviar, também, 71 gramas de maconha. 
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Homem é preso após ameaçar mulher e filho com um facão 

 

Um homem foi preso pela polícia militar em Caraguatatuba após ameaçar a mulher 

o e filho com um facão. O homem, identificado como J.S.P., também vendia drogas. 

O caso ocorreu na noite de ontem, domingo(22), por volta das 21h35, no bairro do 

Perequê-Mirim, região sul de Caraguatatuba, considerada a mais violenta da 

cidade.  

Uma equipe do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante Atividade 

Delegada, foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no 

bairro. 

Segundo as informações repassadas para a PM, um homem ameaçava sua esposa 

e filho com um facão. Os policiais foram até o local e o indivíduo tentou a fuga, 

porém foi abordado próximo a sua residência.  

Em contato com as vítimas, elas informaram que o agressor, J.S.P também realiza o 

tráfico de drogas no bairro, sendo localizado em sua bolsa 51 pedras de crack e o 

facão utilizado. Em consequência foi dada voz de prisão em flagrante ao criminoso 

e recolhido à cadeia pública. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Salim Burihan 

 

Praiamar reivindica aumento de tarifa ou subsídio da prefeitura para 

encerrar greve 

 

Os motoristas da Praiamar Transportes decidiram manter a greve por melhores 

salários em Caraguatatuba.  A decisão foi tomada na madrugada deste segunda 

em assembleia realizada na porta da empresa no Jardim Gaivotas. 

Com a decisão, a empresa opera com apenas 30% de sua frota. Dos 50 ônibus da 

empresa, apenas 15 estão circulando. A associação comercial da cidade lamentou 

a situação pelo prejuízo causados aos trabalhadores da cidade. 

A empresa Praiamar Transporte Ltda informou que não tem como, isoladamente, 

atender as propostas realizadas pelo Sindicato da Categoria , ainda mais pela 

presunção do município no sentido de encerramento dos serviços desta empresa, 

tendo inclusive iniciado novo processo de concessão dos transportes na cidade. 

Segundo a empresa, na tentativa de solucionar o impasse, a Praiamar se 

compromete a realizar reajuste dos salários pelo INPC acumulado a partir de maio 

de 2021 até formalizar o acordo desde que a Prefeitura  proceda de forma efetiva a 

forma de custeio dos valores via subsidio ou aumento de tarifa para que a empresa 

possa manter suas atividades e qualidade dos serviços. 
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MPF aciona Prefeitura de Caraguatatuba e CEF por alagamento em 

loteamento 

 

O Ministério Público Federal entrou com ação contra a Caixa Econômica Federal e o 

Município de Caraguatatuba (SP) para que novas residências sejam fornecidas a 

moradores do loteamento Bosque dos Guarandis, no bairro Travessão, vítimas de 

frequentes inundações pela água das chuvas. Em 2011, as unidades habitacionais, 

financiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, foram erroneamente 

construídas em terreno alagadiço, inapto a receber moradias. Desde então, seus 

ocupantes sofrem com alagamentos e condições insalubres, incontáveis prejuízos 

materiais e riscos à sua integridade física. 

O MPF quer que os imóveis sejam substituídos por outros de mesmo padrão com 

condições de habitabilidade, no prazo máximo de três meses, ou então que os 

valores já pagos pelos consumidores sejam reembolsados. A ação também pede 

que os réus arquem com indenizações pelos danos patrimoniais e morais causados 

aos moradores. Além da Caixa e da municipalidade, respondem ao processo a 

construtora R.J. Bonato Engenharia e Construção Ltda., responsável pela obra, e 

seus cinco sócios. 

As unidades habitacionais afetadas estão localizadas nas ruas Roberto Ramos das 

Mercês e Henrique Maximiliano Coelho Neto, na quadra 16 do loteamento, 

próximas a uma Área de Preservação Permanente. Devido às condições do terreno, 

as ruas ficam inteiramente alagadas em períodos de chuvas intensas e a água 

invade o interior das residências, algumas vezes ultrapassando a altura da cintura 

dos moradores. A frequência das inundações é tão grande que alguns proprietários 



 

 
 

construíram estruturas para suspender móveis, eletrodomésticos e animais, única 

forma de tentar minimizar os prejuízos sofridos. 

Às perdas materiais se somam os danos de ordem moral e a submissão a 

condições insalubres e perigosas. Perícia realizada por técnicos do MPF constatou 

que, como consequência dos alagamentos, diversas casas apresentam manchas 

pretas de umidade e bolor, paredes com trincas, pintura estufada e portas de 

madeira deterioradas, além do retorno de esgoto e dejetos pelos ralos. “Os 

moradores convivem com o sofrimento de suportar o desconforto e a insalubridade 

inerentes às inundações periódicas, bem como com o risco de curto-circuito e 

incêndio, sem disporem de recursos para se mudarem, justamente quando lhes 

parecia realizado o sonho da casa própria”, ressalta a procuradora da República 

Walquiria Imamura Picoli, autora da ação. 

Vícios conhecidos - Os problemas enfrentados na quadra 16 do loteamento Bosque 

dos Guarandis já eram de conhecimento do município de Caraguatatuba muito 

antes da construção das unidades. Em 1994, quando os lotes foram adquiridos, a 

municipalidade já previa a implantação de um sistema de drenagem para o 

escoamento de águas devido às graves inundações na região. Dois anos depois, 

contudo, o loteamento foi aprovado pela municipalidade sem a implantação da 

infraestrutura mínima necessária e sem a aprovação de órgãos públicos, como a 

Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e o Graprohab (Grupo de 

Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo). 

Apesar de diversas advertências técnicas quanto à falta de rede de águas pluviais 

no loteamento, em 2010, o Município de Caraguatatuba aprovou a construção de 

100 unidades habitacionais. Destas, 54 foram financiadas pela Caixa por meio do 

Programa Minha Casa Minha Vida, localizadas justamente nos terrenos onde a 

municipalidade deveria ter implantado um sistema de escoamento e drenagem de 

águas para atenuar os já conhecidos problemas de inundação na região. 

Não faltam indícios de que a implantação do loteamento e a liberação das obras 

ocorreram sem a devida fiscalização da administração municipal. Isso porque os 

lotes da quadra 16 avançaram sobre a Área de Preservação Permanente, a 

demonstrar que algumas casas não deveriam estar onde foram erguidas. Além 

disso, a municipalidade aprovou a construção dos imóveis no mesmo nível da rua, 

sem o aterramento exigido pela legislação municipal, agravando ainda mais a 

situação dos alagamentos dentro das residências. 

Da mesma forma, a análise da Caixa em relação ao projeto também se mostrou 

deficiente. Ao emitir parecer favorável ao financiamento das unidades 

habitacionais, o banco permitiu que os moradores ocupassem área de risco e se 

expusessem constantemente a situações de perigo. Soma-se a isso o fato de a 

instituição financeira ter agido nos últimos anos de forma negligente, sem adotar 

nenhuma providência para remediar a situação. Nas tentativas do MPF de resolver 



 

 
 

amigavelmente o caso, a Caixa negou os problemas técnicos e reduziu a questão a 

mera ausência de aterros e de alguns muros pelo fato de a empreiteira ter 

abandonado o projeto com 93,51% dos trabalhos concluídos. Ainda assim, em vez 

de acionar a seguradora e substituir a construtora, conforme previsto em contrato, 

o banco seguiu buscando transferir aos consumidores a responsabilidade pela 

conclusão das obras. 

Problemas insanáveis - No entanto, ao contrário do que sugere a Caixa, os vícios de 

construção identificados no loteamento Bosque dos Guarandis não são problemas 

de natureza estrutural, arquitetônica ou estética, solucionáveis com medidas de 

reforma ou reparo. Em sua ação, o MPF destaca que, segundo a perícia técnica, os 

imóveis foram construídos erroneamente naquela região, de forma que eventuais 

intervenções para implantação de rede de drenagem pluvial no interior do 

empreendimento mostram-se potencialmente ineficazes. 

Por isso, a necessidade de substituição dos imóveis ou de ressarcimento dos 

consumidores. “É evidente que o caso dos autos decorre de erro, plenamente 

evitável, de se projetar a construção de casas em áreas sabidamente alagadiças, 

insalubres, de risco. Trata-se de imóveis com vícios essenciais e insanáveis. Isso 

porque aprovados, financiados e construídos em local inapto a receber moradias, 

sendo totalmente previsível a ocorrência de inundações recorrentes”, conclui a 

procuradora. 
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Tribunal obriga Indec a ressarcir candidatos de concurso cancelado na 

Câmara de Caraguá em 2020 

 

Em ação proposta pela Promotoria de Justiça de Caraguatatuba, o Instituto de 

Desenvolvimento Educacional e Capacitação (Indec) ficou obrigado a ressarcir a 

todos os candidatos inscritos no concurso público número 001/2020, realizado 

para preencher cargos na Câmara daquele município do litoral paulista.  

O certame foi cancelado em outubro de 2020 pela Câmara, por determinação do 

Tribunal de Contas, que apontou violação à Lei Complementar nº 173/2020. Pelo 

texto, é proibida a realização de concurso público para cargos efetivos que não 

sejam decorrentes de vacância.   

Os valores deverão ser corrigidos e ter acréscimo de juros. O prazo para devolução 

das taxas é de 30 dias, contados a partir do trânsito em julgado da sentença. Em 

caso de descumprimento, será cobrada multa diária de R$ 500.  

Na ação, o promotor Renato Queiroz de Lima narra que o MPSP recebeu dezenas 

de representações de candidatos prejudicados pela atitude da empresa, que, 

apesar de ter sido notificada, não devolveu os valores relativos às taxas de 

inscrição pagos pelos candidatos.  

Também a pedido da Promotoria, o Judiciário já havia decidido pelo bloqueio de 

bens do Indec até o limite de R$ 322.665,00 para garantir o ressarcimento. 

Concurso 



 

 
 

O Instituto Indec foi contratado pela Câmara Municipal de Caraguatatuba, em 

2020, para promover um concurso para 49 vagas. O concurso foi suspenso pela 

justiça e cancelado pela Câmara. Até agora, no entanto, o INDEC ainda não 

devolveu o dinheiro das inscrições. 

O suposto calote teria atingido entre 5 a 10 mil inscritos. O número total de 

inscritos nunca foi  divulgado pelo instituto. As inscrições variaram de R$ 55,00 a 

R$ 85,00, para vários cargos, com salários que variavam de R$ 1.412,27 a R$ 

5.359,17.  

A empresa foi contratada no segundo semestre de 2020, pelo então presidente da 

Câmara, na época, Carlinhos da Farmácia. O TCE (Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo), suspendeu o concurso em outubro de 2020. As provas não chegaram a 

ser realizadas.  

O atual presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar, ainda em 2021, tentou 

convencer o instituto a devolver o dinheiro das pessoas que se inscreveram, mas 

não teria obtido sucesso. Em julho do ano passado, o promotor Renato Queiroz, 

acionou o instituto. Agora, a empresa tem 30 dias para devolver o dinheiro das 

inscrições. 
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Corpo é encontrado em estrada de terra no bairro Jaraguá, em 

Caraguatatuba 

Vítima é um homem de 37 anos. Ele tinha alguns ferimentos na cabeça. Caso 

ocorreu na manhã deste domingo (22) 

 

Com ferimentos na cabeça, um homem foi encontrado morto em uma estrada de 

terra no bairro Jaraguá, em Caraguatatuba, na manhã deste domingo (22). 

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima tinha 37 anos. O corpo 

estava no acostamento. 

Exames foram periciais solicitados. A polícia trabalha no caso com a suspeita de 

homicídio. 

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Caraguatatuba. Ninguém 

foi preso. 
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Homem é preso após ameaçar mulher e filho com facão em 

Caraguatatuba (SP) 

Prisão ocorreu no bairro Perequê-Mirim, na noite deste domingo (22), após 

denúncia. Ele também atuava no tráfico de drogas da região 

 

Um homem foi preso após ameaçar a esposa e o filho com um facão no bairro 

Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. 

Na noite deste domingo (22), a PM recebeu uma denúncia de violência doméstica 

no bairro. No local, os policiais encontraram o indivíduo que ameaça mulher e filho. 

Ele tentou fugir, mas foi capturado. 

As vítimas informaram aos policiais que o homem também atuava no tráfico de 

drogas da região. A PM encontrou 51 pedras de crack na sua bolsa, além de um 

facão utilizado. 

O criminoso foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça. 
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Mulher é presa com 26 kg de maconha em Caraguatatuba (SP) 

Ela foi presa no bairro Britânia com uma grande quantidade de drogas, além de 

celulares uma balança de precisão. Uma moto CG 160 foi apreendida pela PM 

 

Uma mulher presa por tráfico de drogas no bairro Britânia, em Caraguatatuba, 

Litoral Norte de São Paulo, no último final de semana. 

De acordo com a PM, após patrulhamento pela região os policiais perceberam uma 

movimentação estranha. A mulher, ao perceber a presença policial, tentou fugir, 

mas derrubou um tijolo de maconha. 

Os policias prenderam a suspeita na sequência. Ela informou onde guardava o 

restante das drogas. No local, a polícia encontrou uma adolescente e mais 21 kg 

de maconha. 

A mulher foi presa e está à disposição da Justiça. A PM apreendeu, ao todo, 26 kg 

de maconha, uma balança de precisão, três aparelhos celular e uma moto CG 160. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Portal Notícias do Litoral 

 

Audiências Públicas sobre nova empresa de limpeza urbana em 

Caraguatatuba começam nesta quarta-feira 

 

Na próxima quarta-feira (25), às 19h, na EMEF Alaor Xavier Junqueira, no bairro 

Travessão, inicia o ciclo de discussões junto à população para contratação da nova 

empresa que prestará serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em 

Caraguatatuba. 

Os debates continuam na quinta e sexta-feira (26 e 27), nos bairros Massaguaçu e 

Indaiá, sempre às 19h. Os encontros servem para coletar sugestões e subsídios 

para Prefeitura de Caraguatatuba que conduzirá a licitação para contratar a 

Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão administrativa pelo 

prazo de 20 anos. 

No dia 26 de maio (quinta-feira), será na EMEF Profª Antonia Antunes Arouca e na 

sexta-feira (27), na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues. Para participar, a 

população deve se inscrever até às 16h do dia 25 de maio (quarta-feira), no email: 

licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br. Só poderão participar dos 

debates públicos quem tiver inscrito previamente. 

A empresa será responsável pela execução de serviços integrados de limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos, através da coleta, transporte, tratamento, 

destinação e disposição final de resíduos sólidos gerados no município. 

As Audiências Públicas têm duração de duas horas, podendo ser prorrogada por, no 

máximo, 30 minutos, a critério da Comissão. Mais informações no edital: 

https://tinyurl.com/5x8h22e2. 

mailto:licitação.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br
https://tinyurl.com/5x8h22e2


 

 
 

Serviço 

Dia 25 de maio, 19h – EMEF Alaor Xavier Junqueira (Rua José Maria Ferreira dos 

Santos, 381 – Travessão) 

Dia 26 de maio, 19h – EMEF Profª Antonia Antunes Arouca (Rua Itália Baffi Magni, 

581 – Massaguaçu) 

Dia 27 de maio, 19h – EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues (Avenida 

Pernambuco, 1.101 – Indaiá) 
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Caraguatatuba se reúne com sindicato e propõe fim da greve do 

transporte público 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu na tarde desta segunda-feira 

(23) com o presidente do Sindicato dos Motoristas do Transporte Público, Francisco 

Israel, e as duas lideranças chegaram num acordo para o fim da greve do 

transporte público, que pode acontecer após assembleia com os trabalhadores. 

Na reunião a Prefeitura de Caraguatatuba se comprometeu que, na contratação da 

nova empresa, irá manter o salário base dos funcionários, com acréscimo de 

12,47% (INPC) no valor. 

O contrato com a atual empresa prestadora do serviço se encerra no dia 22 de 

junho. A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo licitatório e vai realizar 

audiências públicas nos dias 1, 2 e 3 de junho para ouvir a população. 

O presidente do Sindicato se comprometeu a realizar uma assembleia com os 

trabalhadores, para que possa firmar o acordo e normalizar o atendimento a partir 

de amanhã. 

“Tudo o que a gente quer é colocar fim à greve, que está atingindo diretamente 

nosso munícipe. Mas não podemos negociar com esta empresa, que só sabe fazer 

exigências de aumento de tarifa e oferece o pior serviço possível ao usuário. Por 

isso propusemos ao sindicato esse acordo, com garantias para o novo contrato, 

uma vez que o contrato com a atual empresa encerra em um mês”, explicou o 

prefeito Aguilar Júnior. 



 

 
 

O objetivo da Prefeitura de Caraguatatuba é garantir um serviço de qualidade e dar 

fim ao prejuízo que vem sofrendo a população com essa greve. 
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Autor Gustavo Oliveira lança livro ‘Amanheça!’ e faz sessão de 

autógrafos nesta sexta-feira 

 

Nesta sexta-feira (27), às 15h, o jovem autor caraguatatubense Gustavo Oliveira 

realizará uma sessão de autógrafos do seu livro lançamento ‘Amanheça!’, na 

Biblioteca Municipal Afonso Schmidt, localizada junto à sede da Fundacc – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, no Centro da cidade. 

De acordo com o autor, o livro, que teve uma primeira edição lançada em 2018, 

sofreu algumas alterações, como adição de novos capítulos, mudança de 

linguagem, da capa, dentre outras novidades que compõem o lançamento oficial 

desta obra em 2022. “Houveram mudanças [no livro] desde que comecei a 

escrevê-lo aos 16 anos, mudança de visão e mundo”, disse Gustavo, que também 

aproveitou para adiantar que a continuação da obra já está em andamento e em 

breve mais novidades serão disponibilizadas. 

Durante o lançamento oficial do livro nesta sexta-feira, serão vendidos alguns 

exemplares e concedido autógrafos, além de um bate-papo sobre publicação 

gratuita para escritores que tenham vontade de publicar suas obras, dentre outras 

surpresas preparadas para a ocasião. 

Em ‘Amanheça’, um ano após a morte “acidental” de Megan, todos já estavam 

aparentemente se recuperando, e até dando o caso como terminado. Seu 

namorado, Tony, de longe um dos mais afetados com a notícia, já dava os primeiros 

passos para finalmente deixar isso para trás. Mas quando, um dia após o 

aniversário do incidente, uma estranha série de acontecimentos colocam não 



 

 
 

apenas Tony, mas outros amigos de Megan em uma situação na qual suas vidas 

estão em jogo, eles se veem forçados a combater o medo e manter sua sanidade 

mental, fazendo o melhor para superar traumas ao passo em que tentam lutar por 

suas vidas. 

Imerso na atmosfera psicológica, ‘Amanheça!’ faz um passeio por linhas de 

raciocínio peculiares que conflitam entre si no mundo real. “O suspense do livro 

não é fruto de elementos sobrenaturais, já que a realidade por si só já pode ser 

bem assustadora”, frisou o autor da obra. 

A trama envolve fragmentos do passado que vão sendo revelados nos diálogos e 

pensamentos, traçando pontos que revelam a continuidade da história com novos 

enigmas, os quais podem ser decifrados na leitura atenta do texto. 

Prendendo a atenção do início ao fim, a trama é elaborada de forma não linear, 

evidenciando no leitor a curiosidade de desvendar o suspense que se apresenta 

através de pequenos e bem escritos diálogos, entre outros detalhes. 

‘Amanheça!’ já está disponível para compra em formato eBook pelo site da Amazon 

e físico pela Shopee, no perfil de venda do autor @gusta.rick. Para mais 

informações acesse a página do livro no Instagram: @amanheca.br e no Tik Tok: 

@henrick.guh, onde Gustavo interage com o público e posta curiosidades e trechos 

da obra. 

Serviço 

Lançamento do livro ‘Amanheça!’ – do autor Gustavo Oliveira 

Data: 27 de maio (sexta-feira) 

Horário: às 15h 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro de Caraguatatuba (sede Fundacc) 

Mais informações: (12) 3897-5660 

Contatos do autor 

https://www.instagram.com/amanheca.br/ 

https://www.tiktok.com/@henrick.guh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amanheca.br/
https://www.instagram.com/amanheca.br/
https://www.tiktok.com/@henrick.guh


 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Caraguá TV 

 

Audiências Públicas sobre nova empresa de limpeza urbana 

 

Na próxima quarta-feira (25), às 19h, na EMEF Alaor Xavier Junqueira, no bairro 

Travessão, inicia o ciclo de discussões junto à população para contratação da nova 

empresa que prestará serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em 

Caraguatatuba. 

Os debates continuam na quinta e sexta-feira (26 e 27), nos bairros Massaguaçu e 

Indaiá, sempre às 19h. Os encontros servem para coletar sugestões e subsídios 

para Prefeitura de Caraguatatuba que conduzirá a licitação para contratar a 

Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão administrativa pelo 

prazo de 20 anos. 

No dia 26 de maio (quinta-feira), será na EMEF Profª Antonia Antunes Arouca e na 

sexta-feira (27), na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues. Para participar, a 

população deve se inscrever até às 16h do dia 25 de maio (quarta-feira), no 

email: licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br. Só poderão participar dos 

debates públicos quem tiver inscrito previamente. 

A empresa será responsável pela execução de serviços integrados de limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos, através da coleta, transporte, tratamento, 

destinação e disposição final de resíduos sólidos gerados no município. 

mailto:licita%C3%A7%C3%A3o.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

As Audiências Públicas têm duração de duas horas, podendo ser prorrogada por, no 

máximo, 30 minutos, a critério da Comissão. Mais informações no 

edital: https://tinyurl.com/5x8h22e2. 

Serviço 

Dia 25 de maio, 19h – EMEF Alaor Xavier Junqueira (Rua José Maria Ferreira dos 

Santos, 381 – Travessão) 

Dia 26 de maio, 19h – EMEF Profª Antonia Antunes Arouca (Rua Itália Baffi Magni, 

581 – Massaguaçu) 

Dia 27 de maio, 19h – EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues (Avenida 

Pernambuco, 1.101 – Indaiá) 
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Aguilar Junior se reúne com sindicato e propõe fim da greve 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu na tarde desta segunda-feira 

(23) com o presidente do Sindicato dos Motoristas do Transporte Público, Francisco 

Israel, e as duas lideranças chegaram num acordo para o fim da greve do 

transporte público, que pode acontecer após assembleia com os trabalhadores. 

Na reunião a Prefeitura de Caraguatatuba se comprometeu que, na contratação da 

nova empresa, irá manter o salário base dos funcionários, com acréscimo de 

12,47% (INPC) no valor. 

O contrato com a atual empresa prestadora do serviço se encerra no dia 22 de 

junho. A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo licitatório e vai realizar 

audiências públicas nos dias 1, 2 e 3 de junho para ouvir a população. 

O presidente do Sindicato se comprometeu a realizar uma assembleia com os 

trabalhadores, para que possa firmar o acordo e normalizar o atendimento a partir 

de amanhã. 

“Tudo o que a gente quer é colocar fim à greve, que está atingindo diretamente 

nosso munícipe. Mas não podemos negociar com esta empresa, que só sabe fazer 

exigências de aumento de tarifa e oferece o pior serviço possível ao usuário. Por 

isso propusemos ao sindicato esse acordo, com garantias para o novo contrato, 

uma vez que o contrato com a atual empresa encerra em um mês”, explicou o 

prefeito Aguilar Júnior. 



 

 
 

O objetivo da Prefeitura de Caraguatatuba é garantir um serviço de qualidade e dar 

fim ao prejuízo que vem sofrendo a população com essa greve. 
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Caraguatatuba: Sindicato aceita acordo pelo fim da greve do 

transporte público 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba e o Sindicato dos Motoristas do Transporte Público 

chegaram a um acordo pelo fim da greve do transporte público, que pode 

acontecer após assembleia com os trabalhadores na próxima terça-feira (24). 

O prefeito, Aguilar Junior (MDB), se reuniu na tarde desta segunda-feira (23) com o 

presidente do sindicato, Francisco Israel, para debater o fim da greve. Na reunião, a 

Prefeitura se comprometeu a manter o salário base dos funcionários, com 

acréscimo de 12,47% (INPC) no valor, após a contratação da nova empresa que vai 

administrar o transporte público. 

O contrato com a atual empresa prestadora do serviço se encerra no dia 22 de 

junho. A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo licitatório e vai realizar 

audiências públicas nos dias 1, 2 e 3 de junho para ouvir a população. O presidente 

do Sindicato se comprometeu a realizar uma assembleia com os trabalhadores, 

para que possa firmar o acordo e normalizar o atendimento a partir de amanhã. 

“Tudo o que a gente quer é colocar fim à greve, que está atingindo diretamente 

nosso munícipe. Mas não podemos negociar com esta empresa, que só sabe fazer 



 

 
 

exigências de aumento de tarifa e oferece o pior serviço possível ao usuário. Por 

isso propusemos ao sindicato esse acordo, com garantias para o novo contrato, 

uma vez que o contrato com a atual empresa encerra em um mês”, explicou o 

prefeito. 
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PAT de Caraguatatuba tem 102 vagas de emprego até quarta-feira 

 

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou nesta 

segunda-feira (23) o quadro de vagas para 102 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são de 20 para Motoboy, 10 para Vendedor Externo e 

seis para Corretor de Imóveis. Também há uma vaga para Promotor de Vendas para 

pessoa com deficiência. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

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

Os interessados devem comparecer, das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

Moradores da região sul podem se dirigir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão 

(Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT na Rua 

Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Assistente de 

Vendas, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Limpeza, 

Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Vendas, Auxiliar 

Técnico em Saúde Bucal, Balconista, Chefe de Cozinha, Conferente, Consultor de 

Vendas (Autos), Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, Costureira, Cozinheiro 

(a), Cozinheiro Geral, Doméstica, Eletricista de Autos, Faxineira, Funileiro, Instalador 

de Som e Acessórios de Veículos, Mecânico Automotivo, Mecânico de Linha Leve e 

Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Pesados 

(Diesel), Motoboy, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja (Setor 

Mercearia), Operador de Loja (Setor Perecíveis), Operador de Retroescavadeira, 

Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, Promotor de Vendas, Promotor 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

de Vendas (PcD), Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de 

Vendas, Serralheiro, Sushiman, Tratorista, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedor Externo, Vendedor Interno de Madeireira e Vendedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Atletas de Tênis de Mesa de Caraguatatuba conquistam medalhas no 

TMB Challenger Plus em Cruzeiro 

 

A equipe de Tênis de Mesa da Prefeitura de Caraguatatuba viajou no final de 

semana para Cruzeiro onde participou do campeonato Interestadual TMB 

Challenger Plus. Os atletas da Secretaria de Esportes conquistaram seis medalhas. 

O campeonato foi realizado entre sexta-feira e sábado (20 e 22) e contou com 

cerca de mil inscrições de atletas olímpicos e paralímpicos de alto nível de várias 

cidades do país. 

A cidade participou do campeonato com quarto atletas e um treinador que, juntos, 

ganharam seis medalhas. 

A conquista do primeiro lugar na categoria Rating M foi para o atleta Clayton Silva; 

a medalha de prata ficou com o paratleta já conhecido no município Marcelo 

Santos. na categoria Classe 8 e Gisele Cunha ganhou três medalhas de bronze, 

sendo duas no Rating J e uma no Absoluto D. Já a professora Mayara Cardim 

ganhou uma medalha de bronze na categoria Absoluto B Feminino. 

Resultados do TMB Challenger Plus 

Clayton Silva – Medalha de ouro no Rating M 

Marcelo Santos – Medalha de prata na Classe 8 

Gisele Cunha – Duas medalhas de bronze no Rating J 

Gisele Cunha – Medalha de bronze no Absoluto D 

Mayara Cardim – Medalha de bronze no Absoluto B Feminino 

Tênis de mesa 

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

através do Projeto Nova Onda, oferece gratuitamente a prática de Tênis de Mesa no 



 

 
 

município. A modalidade é ofertada na Colônia de Férias João Cléofas, Ciase 

Sumaré e Ciase Travessão. Podem participar munícipes a partir dos 6 anos. 

A inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do site 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. Após preencher os campos 

solicitados e anexar os documentos, um e-mail de confirmação será enviado. Para 

atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José Herculano, 50. 

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é 

necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de 

atestado médico original e uma foto 3×4 para realizar a inscrição. 

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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Caraguatatuba vence equipe de São José dos Campos e lidera Copa 

Metropolitano de Basquete 

 

A equipe de Basquete da Prefeitura de Caraguatatuba enfrentou no final de 

semana, na quadra do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), o 

Twon São José dos Campos. O confronto terminou em 104×74 para 

Caraguatatuba. 

Os atletas da Secretaria de Esportes e Recreação realizaram um início de jogo 

equilibrado, mas com o decorrer dos tempos, a equipe prevaleceu pela experiência. 

O destaque de Caraguatatuba ficou com Elton Costa, cestinha da partida com 22 

pontos. 

O próximo jogo da equipe basquete adulto masculino de Caraguatatuba será neste 

domingo (29/05) em Taubaté, donos da casa. 
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Prefeitura encerra inscrições para 17ª edição do ‘Caraguá A Gosto’ 

nesta segunda 

 

Encerra nesta segunda-feira (23) o prazo de inscrições para comerciantes que 

desejam participar da 17ª edição do ‘Caraguá A Gosto’. O evento será realizado 

pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, de 1º de agosto a 4 de 

setembro, com grandes novidades para o público deste, que é considerado o maior 

festival gastronômico do Litoral Norte. 

Neste ano, o concurso movimentará a gastronomia da cidade com três novas 

categorias. A ‘Culinária Caiçara’ trará pratos baseados na cozinha originária da 

região, incluindo pescados e vegetais. Na categoria ‘Vegana’, a ideia é oferecer 

receitas elaboradas sem ingredientes de origem animal. E tem ainda o gênero 

‘Petiscos’, resultado da junção das antigas ‘Comida de Boteco’ e ‘Sabor de Praia’, 

que deixam de existir nesta edição. 

Além de ser uma maneira de atrair turistas para a cidade fora da alta temporada, o 

evento tem ainda como objetivo estimular a rica e diversificada culinária local e o 

aprimoramento da atividade no município. Ao todo, o 17º Caraguá A Gosto somará 

11 categorias, com pratos vendidos nos formatos presencial, delivery e drive-thru. 

Os proprietários de bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes e quiosques têm até 

às 17h de hoje para manifestar interesse de participação, através do e-mail 

inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br ou presencialmente, na sede da 

Secretaria, localizada na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 25, no Centro. 

Cada comerciante poderá concorrer em até dois gêneros gastronômicos, com 

receita inédita, não podendo ser parte do cardápio do estabelecimento antes de 

sua inscrição no edital, nem ter participado de edições anteriores do concurso. 

Outro detalhe é que não será aceita receita com produtos industrializados como 



 

 
 

únicos ingredientes. O resultado final com os estabelecimentos credenciados para 

participação será divulgado no dia 30 de maio. 

Os interessados em participar, devem efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 

500 para uma categoria e R$ 600 para duas, por meio de depósito bancário 

(Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 130.137-3, em nome do Fundo 

Municipal de Turismo). A taxa poderá ser divida em duas parcelas. 

Os editais contendo a documentação necessária e demais especificações do 

concurso foram publicados nas edições 786 e 794 do Diário Oficial do Município, 

disponíveis para acesso no link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-

oficial/. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo 

telefone (12) 3897-7910. 

Abaixo, as categorias que vão concorrer: 

– Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves; 

– Café: preparo de bebidas que tenham o café como principal ingrediente; 

– Culinária Caiçara: pratos baseados em nossa cozinha originária, simples e 

saborosa, com ingredientes frescos como pescados e vegetais; 

– Culinária Internacional: pratos com origem na culinária internacional, 

respeitando a origem da receita; 

– Confeitaria: tipo de culinária baseada no preparo e decoração de diversos pratos 

doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres. 

– Frutos do Mar: pratos à base de frutos do mar; 

– Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais; 

– Pizzas: Pizzas; 

– Sobremesas frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres; 

– Petiscos: petiscos e porções; 

– Vegana: pratos elaborados sem ingredientes de origem animal. 
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Atletas de Caraguatatuba conquistam mais um campeonato de 

Futevôlei em Taubaté 

 

Caraguatatuba conquistou novamente um excelente resultado na competição de 

Futevôlei ‘Só Tapa’, realizada em Taubaté no último domingo (22). Os atletas da 

cidade conquistaram uma dobradinha na 2ª e 3ª posição na categoria open e um 

primeiro lugar na categoria mista. 

A competição reuniu pelo menos 18 duplas de diversas cidades como: 

Caraguatatuba, Ubatuba, São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá e São 

Paulo. 

O atleta Luiz Henrique Durval foi grande destaque da competição, vencendo na 

categoria mista, ao lado de Carol (São José dos Campos), além de uma terceira 

colocação na categoria open, ao lado de Guilherme. 

Os atletas Erick e Coxa também conquistaram a vice liderança no pódio, garantindo 

a dobradinha no pódio. O primeiro lugar ficou para  Chandele e LH 

(Taubaté/Guará). 

Confira o pódio do Torneio: 

Categoria Open: 

1º Chandele e LH (Taubaté/Guará) 

2º Coxa e Erik (Caraguá/ Caraguá) 

3º Gui e Durval (Caraguá / Caraguá) 

Categoria Misto: 

1º Carol e Durval (SJC/ Caraguá) 



 

 
 

2º Sarah e Taquaral (Ubatuba/ Ubatuba) 

3º Jana e Chico (Ubatuba/ Ubatuba) 
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Atleta Mirim de Caraguatatuba conquista duas medalhas nas finais do 

Campeonato Paulista de Karatê 

 

A atleta mirim de Caraguatatuba, Juliana Orizo, de apenas 9 anos, conquistou duas 

medalhas de bronze nas finais do Campeonato Paulista 2022 de Karatê. A 

competição foi realizada na cidade de São Bernardo do Campo, região do Grande 

ABC de São Paulo. 

A pequena karateca conquistou duas medalhas de bronze na categoria Kata e Luta. 

O evento teve como objetivo ser um classificatório para as etapas do Campeonato 

Brasileiro 2022, previsto para ser realizado em Julho, nas cidades de Uberlândia 

(MG) e Londrina (PR). O evento contou com cerca de 1.200 atletas de todo Estado 

de São Paulo. 

“Foi muito legal competir nessa final, mesmo com o atraso que tivemos. A 

competição foi difícil, mas vou me esforçar para melhor. Fiquei feliz com o 

resultado”, disse a karateca Juliana Orizo. 
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Novos membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 

tomam posse nesta sexta-feira 

 

Representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada eleitos como 

novos membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) 

tomam posse nesta sexta-feira (27) no Auditório Maristela de Oliveira, às 10h, na 

Fundacc. 

Os novos membros farão parte da gestão 2022 a 2024. A eleição dos membros 

titulares e suplentes representantes dos diversos segmentos da Sociedade Civil foi 

conduzida pelo CMDCA. Os eleitos estarão envolvidos no atendimento, defesa e 

garantia dos direitos da criança e do adolescente para compor a Gestão 2022 a 

2024, devidamente aprovada em Assembleia Ordinária realizada no dia 4 de 

dezembro de 2019, bem como após reunião da referida Comissão em 23 de Maio 

de 2021. 

De acordo com a Lei Municipal 1885 de 17 de novembro de 2010, o CMDCA é 

composto pelo poder público municipal, por meio dos membros titulares e 

suplentes previamente indicados pelas seguintes secretarias municipais: Secretaria 

da Educação, Secretaria de Esporte e Recreação, Secretaria da Saúde, Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Cidadania, Secretaria da Fazenda, Secretaria de 

Assuntos Jurídicos e Secretaria de Planejamento e Gestão. 

Estes representantes estão convocados a comparecerem na data, horário e local 

da posse. Confira (AQUI) 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/ na íntegra o 

edital de convocação para posse e abaixo os membros da Sociedade Civil 

Organizada e do Poder Público no CMDCA – Gestão 2022 a 2024. 

CONVOCAÇÃO PARA POSSE 

Membros da Sociedade Civil Organizada no CMDCA – Gestão 2022 a 2024 



 

 
 

Segmento dos Profissionais da Área de Educação e Assistência Social: 

Titular: Iara Freire da Costa; 

Suplente: Breno do Prado Savassa; 

Segmento das Associações Civis: 

Titular: Sonia Maria Pereira de Sousa; 

Titular: Teresinha de Oliveira Marciano Costa; 

Suplente: Celso Ricardo Soares dos Reis; 

Suplente: Marcos Lourenço Nascimento dos Santos;Segmento das Associações de 

Atendimento a Criança: 

Titular: Sueli Araújo; 

Titular Mario Vinícius de Andrade Vitório; 

Suplente: Rúbia de Freitas Silveira Duhau; 

Suplente:Andreia Lima de Souza; 

Segmento das Associações de Atendimento ou defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente: 

Titular: Adriano Cruz; 

Titular:Uriel Alexandre Bonafé; 

Suplente: Zilda Aparecida de Melo; 

Suplente: Marcelo Basílio 

Segmento das instituições de Ensino Superior e/ou Profissionalizantes: 

Titular: Adrieni Norma Viviani Oliveira; 

Suplente: Gisele Cristiane de Freitas. 

CONVOCAÇÃO PARA POSSE 

Membros do Poder Público Municipal no CMDCA – Gestão 2022 a 2024 

Secretaria Municipal de Educação: 

1. Roberta Maria Bernardini de Castro; 

2. Maria Tereza Daniel Santo Alves Araujo; 

3. Maria Aparecida Alves; 

4. Fernanda Barretos dos Santos; 

Secretaria Municipal de Esportes e Recreação: 

Titular: Maisa Nascimento de Oliveira Silva; 



 

 
 

Suplente: Juliana Aparecida de Oliveira;Secretaria Municipal da Saúde: 

Titular: Ceci Oliveira Penteado; 

Titular: Erica de Cássia Perroni; 

Suplente: Ana Claudia Ferreira de Oliveira Tripac; 

Suplente: Alexandra Freitas de Matos; 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania: 

Titular: Cintia Aparecida Fernandes Alves; 

Titular: Giselle de Jesus Silva; 

Suplente: Aline Rodrigues Alves Ciaca; 

Suplente: Patrícia Aparecida da Silva; 

Secretaria Municipal da Fazenda: 

Titular: José do Carmo Salles Junior; 

Suplente: Anderson Luiz Borges; 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos: 

Titular: Maia Soares Bisan; 

Suplente: Cintia Yara Silva Barbosa; 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão: 

Titular: Ediline A. Boytchuk do Nascimento; 

Suplente: Gilson de Souza Cassiano. 

Representantes da OAB: 

Titular: Patrícia Nogueira Ferreira 

Suplente: Izabela Ferreira Antunes de Camargo 
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Inscrições presenciais do PEAD da Prefeitura de Caraguatatuba 

terminam no dia 3 de junho 

 

As inscrições presenciais descentralizadas do processo seletivo para a formação de 

cadastro de reserva do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) da 

Prefeitura de Caraguatatuba segue até o dia 3 de junho (sexta-feira), no Centro de 

Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), no Travessão; na Regional Centro, 

no Jardim Aruan; e na Regional Norte, no Massaguaçu. O horário de atendimento 

para os interessados em se inscrever presencialmente no PEAD é de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 15h. 

É necessário levar um documento de identidade com foto (RG ou CNH), preencher o 

formulário e escolher a vaga de Beneficiário Oficial de Serviços Leves ou de 

Serviços Pesados. 

O CATE (atrás da antiga Subprefeitura do Porto Novo/ Regional Sul) fica na Avenida 

José Herculano, 7.495, no Travessão. A Regional Centro (Secretaria de Serviços 

Públicos/ Sesp) está localizada na Rua Rotary, 366, no Jardim Aruan. O endereço 

da Regional Norte é Rua Mário Hermes Trigo, 4, no Massaguaçu. 

As inscrições via internet para o mesmo processo seletivo do Programa 

Emergencial de Auxílio-Desemprego encerram às 17h do dia 3 de junho, no 

aplicativo Caraguatatuba 156 (disponível para download na loja do celular – 

Android ou IOS) ou no site https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/.   No momento do 

preenchimento da ficha de inscrição, o candidato define se será Beneficiário Oficial 

de Serviços Leves ou de Serviços Pesados. 

O PEAD mantém 350 vagas disponíveis e ocupadas de acordo com a necessidade 

da Administração Pública, em substituição aos integrantes que encerram o prazo 

legal de permanência no programa e disponibilidade orçamentária. A classificação 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

envolve dois critérios: o maior número de filhos com até 15 anos e a idade dos 

candidatos, priorizando os mais velhos. 

Pelo Decreto nº 1.200/2020 e sob a coordenação da Secretaria de Serviços 

Públicos, o beneficiário de oficial de serviços leves fará a varrição manual de vias 

públicas, ciclovias e praças; limpeza manual de praias; recolhimento dos resíduos 

de capina e roçada; manutenção e zeladoria de próprios públicos e outras 

atividades afins.  Ainda conforme o decreto, o beneficiário oficial de serviços 

pesados executará capina e roçada manual, desobstrução de boca de lobo, roçada 

mecanizada, limpeza de vala, poda de árvores, assentamento e retirada de 

bloquetes, operação tapa-buracos, assentamento de tubos em valas, carga e 

descarga de diversos, entre outras atividades afins. 

Requisitos  

Para aderir ao PEAD, o candidato precisa ser maior de 17 anos; estar 

desempregado ou sem oportunidade de trabalho e não ser beneficiário do seguro-

desemprego, da Previdência Social pública ou privada, ou de qualquer outro 

programa municipal de apoio financeiro; possuir inscrição no Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba; aceitar os termos do PEAD, no momento 

da assinatura do termo de adesão; residir no município (comprovação após a 

convocação da apresentação de comprovante de endereço); não ter participado do 

Programa Estadual da Frente de Trabalho, com oferta de qualificação profissional 

durante o período instituído pela Lei Municipal nº 2.082/2013; e não ter 

participado do Programa Municipal da Frente de Trabalho nos exercícios anteriores, 

com oferta de qualificação profissional durante o período instituído pela Lei 

Municipal nº 1.758/2009. 

Quem participa do PEAD recebe o auxílio-desemprego, no valor mensal de um 

salário mínimo nacional (R$ 1.212); auxílio-alimentação no valor correspondente a 

1/3 do salário mínimo nacional vigente (R$ 404); e seguro contra acidentes 

pessoais, a ser contratado pela municipalidade. 

A jornada é de 40 horas semanais, incluindo a realização de atividades e cursos 

profissionalizantes de, no mínimo, quatro horas por semana, para que o 

colaborador esteja apto a entrar no mercado de trabalho ao final do contrato. 

O período de duração do participante dentro do programa é de seis meses, que 

podem ser prorrogados três vezes por seis meses, até completar o limite máximo 

de dois anos. 

Mais informações pelo telefone (12) 3885-4550 ou e-mail 

servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br. O edital de Chamamento Para Inscrição 

no PEAD está disponível na Edição 792 do Diário Oficial Eletrônico do Município do 

dia 12 de maio. 

 

mailto:servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_792.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
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Nove animais recebem novos lares com Feira de Adoção de Cães e 

Gatos 

 

A Feira de Adoção de Cães e Gatos contou com a visita de 16 pessoas, no último 

sábado (21), ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba. Dois 

cachorros foram adotados na ação, sendo um adulto e um filhote. Esta já é a 

quarta feira realizada neste ano. 

Ainda segundo o CCZ, durante a semana, com a divulgação da Feira, três gatos e 

quatro cães também foram adotados. As feiras são as principais formas de ajudar 

cães e gatos abandonados ou aqueles em situação de maus-tratos a encontrarem 

uma nova casa. 

Simone Coutinho Marinelo, de 48 anos, adotou uma cadela adulta. Ela é amante de 

animais e procurava uma parceira para sua cadela. “A Nina, logo de primeira, nos 

conquistou por sua personalidade mais calma e envolvente e com seu olhar de ‘me 

faça feliz!’. Faça você também a diferença na vida de um doguinho que só te 

entrega amor, diversão e algumas peraltices. Eles são como crianças, precisam de 

supervisão e educação e assim, a relação vai longe. Adote, porque o amor não tem 

preço e nem raça”, contou. 

No momento da adoção é explicada sobre a posse responsável, onde o adotante 

assume a responsabilidade e se compromete a cuidar do animal de estimação. 

Os animais são totalmente dóceis e clinicamente saudáveis com vacinação 

antirrábica e vermifugados. Também são microchipados e aptos a participar do 

programa de castração. 

O CCZ reforça que a adoção pode ser feita também durante a semana, de segunda 

a sexta-feira, das 9h às 16h, para receber qualquer pessoa que esteja interessada 

em fazer uma adoção responsável. 



 

 
 

Os interessados em realizar a adoção devem estar munidos do RG, CPF e um 

comprovante de endereço. O adotante passará por uma breve entrevista com os 

profissionais. 

Este processo de adoção garante que o animal será adaptado ao espaço físico e à 

composição familiar da nova casa. Da mesma forma, é avaliada a capacidade da 

família em suprir as necessidades do animal, garantindo seu bem estar. 

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

Jardim Britânia – Telefone: 3887-6888. 
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Caraguatatuba ganha novo ponto de coleta e doação de livros 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba deu início, nesta segunda-feira (23), a uma 

campanha voltada à coleta e doação de livros. Com o tema ‘Leia um Livro’, a ação é 

organizada pela Secretaria de Urbanismo (Seurb), localizada no bairro Sumaré, na 

região central do município. 

O projeto tem como objetivo contribuir, entre outras coisas, com o incentivo à 

leitura, além de colocar à disposição da população um novo ponto para entrega e 

retirada de títulos (novos e usados) dos mais variados gêneros literários, em 

caráter permanente. 

Um espaço para realização da iniciativa foi montado dentro da Secretaria, onde o 

público já tem acesso a mais de 40 periódicos doados por servidores municipais. O 

local ficará aberto de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.  

Para o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, a proposta permite que o setor 

público se aproxime cada vez mais da comunidade. “A ideia é fortalecer o hábito da 

leitura, não somente entre os servidores, mas também possibilitar que mais 

pessoas tenham acesso a essa prática tão importante para o crescimento de uma 

sociedade, sua cultura e sua economia”, destacou. 

‘Campanha Leia um Livro’ 

Secretaria de Urbanismo 

Endereço: Avenida Brasil, 749 – Sumaré 

Horário de atendimento: 8h30 às 16h30 
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Bicicross de Caraguatatuba conquista 8 medalhas na estreia da Copa 

Paulínia de Bicicross 

 

A equipe de Bicicross da Prefeitura de Caraguatatuba estreou no final de semana 

na Copa Paulínia de Bicicross. A 1ª etapa foi disputada na cidade que leva o nome 

da competição. 

Os atletas da Secretaria de Esportes e Recreação conquistaram, ao todo, oito 

medalhas, terminando o dia como a 5ª melhor equipe da Copa. Agora, restam mais 

duas etapas da competição. 

A competição reuniu 203 atletas do mais alto nível e Caraguatatuba vem se 

destacando cada vez mais na modalidade com atletas formados no próprio 

município. 

O secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo Ormindo, 

parabenizou a equipe. “Começamos muito bem o ano de competição. Os resultados 

comprovam o compromisso e empenho da equipe.”, diz. 

Confira a classificação dos atletas de Caraguatatuba: 

– Novatos (6 anos): Bryan Santos (Vice-campeão); 

– Novatos (15/16 anos): Caio Garcia (Campeão) e Hadryan Ferreira (Vice-

campeão); 

– Cruiser (30/34 anos): Alessandro Fernandes Castilho (3° lugar); 

– Cruiser (40/49anos): Jefferson Ramos Rodrigues (Campeão); 

– Boys (09 anos): Matheus Santos Cardoso (Vice-campeão); 

– Girls (10/12 anos): Nayla Rodrigues (4° Lugar) e Ana Julia Brandt (8º Lugar). 

Bicicross 



 

 
 

O Ciclismo BMX ou Bicicross é uma modalidade olímpica e é ofertada 

gratuitamente pela Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes 

e Projeto Nova Onda. O esporte é praticado a partir dos 4 anos de idade na Pista de 

Bicicross, Ton Ferreira, localizado na Avenida da Praia, no Centro. 

A inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do site 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. 

Após preencher os campos solicitados e anexar os documentos, um e-mail de 

confirmação será enviado. Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro 

Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), localizado na Av. José Herculano, 

n° 50. 

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é 

necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de 

atestado médico original e uma foto 3×4 para realizar a inscrição. 

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

de pais ou responsáveis. 
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Atleta de Caraguatatuba conquista terceira vitória consecutiva em 

campeonato de Muay Thai 

 

A atleta de Caraguatatuba, Maria Eduarda, 18 anos, venceu a 9ª edição do The 

King de Muay Thai, realizada no último domingo (22), em São José dos Campos. Ela 

competiu na categoria 52 a 54 quilos e desbancou sua oponente de Caçapava. A 

atleta, que faz parte do CT Marcondes Team, também conta com o apoio da 

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

Eduarda venceu a disputa contra Joelma Águia por nocaute. Com o resultado, a 

lutadora conquistou sua terceira vitória consecutiva. A última ocorreu em Santos, 

no último dia 7, quando ela conquistou uma vitória por sumaidai. 

Além disso, outros três atletas da cidade conquistaram vitórias no evento, que é o 

maior de lutas no Vale do Paraíba. 

Rafael Marcondes venceu por nocaute no primeiro round; Armando Rafael teve o 

mesmo feito, só que no segundo round, enquanto Jhames Maciel venceu por 

decisão unânime (quando todos os juízes define que um determinado lutador 

obteve mais pontos). 

Com os excelentes resultados, a Marcondes Team, de Caraguatatuba, conquistou o 

titulo de equipe do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/atleta-caraguatatubense-vence-competicao-de-muay-thai-em-santos/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/atleta-caraguatatubense-vence-competicao-de-muay-thai-em-santos/
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Audiências Públicas sobre nova empresa de limpeza urbana começam 

nesta quarta-feira 

 

Na próxima quarta-feira (25), às 19h, na EMEF Alaor Xavier Junqueira, no bairro 

Travessão, inicia o ciclo de discussões junto à população para contratação da nova 

empresa que prestará serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em 

Caraguatatuba. 

Os debates continuam na quinta e sexta-feira (26 e 27), nos bairros Massaguaçu e 

Indaiá, sempre às 19h. Os encontros servem para coletar sugestões e subsídios 

para Prefeitura de Caraguatatuba que conduzirá a licitação para contratar a 

Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão administrativa pelo 

prazo de 20 anos. 

No dia 26 de maio (quinta-feira), será na EMEF Profª Antonia Antunes Arouca e na 

sexta-feira (27), na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues. Para participar, a 

população deve se inscrever até às 16h do dia 25 de maio (quarta-feira), no email: 

licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br. Só poderão participar dos 

debates públicos quem tiver inscrito previamente. 

A empresa será responsável pela execução de serviços integrados de limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos, através da coleta, transporte, tratamento, 

destinação e disposição final de resíduos sólidos gerados no município. 

As Audiências Públicas têm duração de duas horas, podendo ser prorrogada por, no 

máximo, 30 minutos, a critério da Comissão. Mais informações no edital: 

https://tinyurl.com/5x8h22e2. 

Serviço  

Dia 25 de maio, 19h – EMEF Alaor Xavier Junqueira (Rua José Maria Ferreira dos 

Santos, 381 – Travessão) 

mailto:licita%C3%A7%C3%A3o.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br
https://tinyurl.com/5x8h22e2


 

 
 

Dia 26 de maio, 19h – EMEF Profª Antonia Antunes Arouca (Rua Itália Baffi Magni, 

581 – Massaguaçu) 

Dia 27 de maio, 19h – EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues (Avenida 

Pernambuco, 1.101 – Indaiá) 
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UBS Golfinhos realiza mais de 2 mil atendimentos em um mês de 

inauguração 

 

Unidade Básica de Saúde (UBS) ‘Vereador Jameson Duarte’, no bairro Golfinhos, 

completa um mês de funcionamento nesta segunda-feira (23) com 2.074 

atendimentos realizados. 

Deste número, 917 foram atendimentos médicos e de enfermagem; 471 

procedimentos de enfermagem como aferição de pressão e dextro (glicemia) e 

exames de rotina, além de 686 aplicações de vacina contra Sarampo, Covid-19 e 

rotinas. 

A unidade atende os moradores dos bairros Jardim Britânia, Pontal Santamarina e 

Golfinhos, com mais de 11 mil pessoas referenciadas. 

O local possui duas equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e duas 

equipes de Saúde Bucal, com enfermeiras, médicos, auxiliares de enfermagem, 

agentes administrativos, farmacêutico, técnico de farmácia, cirurgiões dentistas, 

auxiliares de saúde bucal, agentes comunitários e colaboradores da higienização e 

limpeza. A UBS possui em seu entorno, uma praça e playground infantil. 

Endereço: Avenida Pedro Reginaldo da Costa, 623, Balneário dos Golfinhos, 

telefone: (12) 3887-1021. 
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Secretaria da Educação de Caraguatatuba inicia ciclo de formaturas 

do Proerd 

 

Teve início nesta segunda-feira (23), o ciclo de formaturas do Programa 

Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) em Caraguatatuba. A primeira 

cerimônia foi realizada na quadra da EMEF Prof.º João Benedito Marcondes, no 

Barranco Alto, onde, em conjunto com a EMEF Masako Sone, um grupo de 120 

alunos dos 5º anos participou da cerimônia. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve presente na solenidade em 

companhia da secretária de Educação, Márcia Paiva, dos representantes da Polícia 

Militar 2º SGT PM Flávio Jacinto, CB PM Leandro Pereira, instrutor do programa 

nesta edição, e de representantes das equipes gestoras das unidades escolares. 

O Proerd é uma parceria entre o 20º Batalhão da Polícia Militar/Interior (BPM/I) e a 

Prefeitura de Caraguatatuba. Promovido pela Secretaria de Educação, faz parte de 

um conjunto de ações de ‘Formação Cidadã’, executados por meio do Setor de 

Projetos. 

Durante o programa, os alunos participam de 10 encontros/aulas onde são 

abordados temas sobre civismo, cidadania e valores humanos. A principal missão, 

no entanto, é orientar e conscientizar os jovens sobre os efeitos provocados pela 

dependência de substâncias químicas, sejam elas lícitas, como álcool e cigarro, ou 

ilícitas. 

Durante a formatura o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, parabenizou os 

alunos formandos, agradeceu a presença dos representantes da Polícia Militar e da 

equipe da Secretaria de Educação. Em sua fala ele destacou que o Proerd é um 

programa encantador e alerta de forma clara sobre os perigos que os jovens podem 

enfrentar. “Tenho duas filhas e as abraço quando saem e quando retornam para 



 

 
 

casa. Abracem sempre seus filhos e quando os sentirem diferentes vão saber que 

tem alguma coisa errada”, alertou aos pais presentes. 

Em continuidade, disse acreditar que através das aulas do Proerd foi plantada uma 

boa semente no coração dos jovens, que agora têm ferramentas para 

compreenderem sobre o poder das boas escolhas e decisões e que elas se 

refletirão no futuro e serão a base que conduzirá suas vidas de forma segura e 

saudável. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, agradeceu a presença de todos, 

parabenizou os alunos e ressaltou a importância da retomada do Proerd após o 

período de pandemia. Ela também destacou o quanto é positiva a participação das 

famílias nas atividades escolares. “Através do esforço cooperativo entre a escola e 

a família, ensinamos nossas crianças e adolescentes a serem capazes de fazer 

boas escolhas, de se comunicar e se relacionar com pessoas, denunciar o bullying 

com segurança, reconhecer os malefícios das drogas e a pressão dos colegas e, 

principalmente, a manter-se livre das drogas e da violência”, concluiu. 

Uma das atividades de encerramento do programa consiste na elaboração de uma 

redação sobre as lições aprendidas durante as aulas. Os autores das redações de 

destaque têm a oportunidade de lerem seus textos na formatura. 

O pequeno Enzo Gustavo Souza Castilho, 10 anos, aluno destaque da EMEF Prof.º 

João Benedito Marcondes, relatou que vive em um bairro onde identifica alguns 

perigos e se inspirou nele para escrever sobre a importância do Proerd. “Temos que 

dizer não às drogas, ao álcool, ao cigarro”, reforçou. 

Essa também é a opinião de Thauany Vitoria Rocha de Oliveira, 10 anos, que 

representou sua turma, da EMEF Masako Sone. “Acho que foi muito importante 

esse tempo que passamos nas aulas e o Proerd ensina o que é errado”. 

Neste semestre estão envolvidas no projeto as EMEFs Prof.º João Benedito 

Marcondes, Masako Sone, Prof.ª Maria Aparecida Ujio e Prof.º Alaor Xavier 

Junqueira. 
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Gustavo Oliveira lança livro ‘Amanheça!’ e faz sessão de autógrafos 

nesta sexta-feira 

 

Nesta sexta-feira (27), às 15h, o jovem autor caraguatatubense Gustavo Oliveira 

realiza uma sessão de autógrafos do seu livro lançamento ‘Amanheça!, na 

Biblioteca Municipal Afonso Schmidt, localizada junto à sede da Fundacc – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, no Centro da cidade. 

De acordo com o autor, o livro, que teve uma primeira edição lançada em 2018, 

sofreu algumas alterações como adição de novos capítulos, mudança de 

linguagem, da capa, entre outras novidades que compõem o lançamento oficial 

desta obra em 2022. “Houve mudanças [no livro] desde que comecei a escrevê-lo 

aos 16 anos, mudança de visão e mundo”, disse Gustavo, que também aproveitou 

para adiantar que a continuação da obra já está em andamento e, em breve, mais 

novidades serão disponibilizadas. 

Durante o lançamento oficial do livro serão vendidos alguns exemplares e 

concedido autógrafos, além de um bate-papo sobre publicação gratuita para 

escritores que tenham vontade de publicar suas obras, entre outras surpresas 

preparadas para a ocasião. 

Em ‘Amanheça!’, um ano após a morte “acidental” de Megan, todos já estavam 

aparentemente se recuperando e até dando o caso como terminado. Seu 

namorado, Tony, de longe um dos mais afetados com a notícia, já dava os primeiros 

passos para finalmente deixar isso para trás. Mas quando, um dia após o 

aniversário do incidente, uma estranha série de acontecimentos colocam não 



 

 
 

apenas Tony, mas outros amigos de Megan em uma situação na qual suas vidas 

estão em jogo, eles se veem forçados a combater o medo e manter sua sanidade 

mental, fazendo o melhor para superar traumas ao passo em que tentam lutar por 

suas vidas. 

Imerso na atmosfera psicológica, ‘Amanheça!’ faz um passeio por linhas de 

raciocínio peculiares que conflitam entre si no mundo real. “O suspense do livro 

não é fruto de elementos sobrenaturais, já que a realidade por si só já pode ser 

bem assustadora”, frisou o autor da obra. 

A trama envolve fragmentos do passado que vão sendo revelados nos diálogos e 

pensamentos, traçando pontos que revelam a continuidade da história com novos 

enigmas, os quais podem ser decifrados na leitura atenta do texto. 

Prendendo a atenção do início ao fim, a trama é elaborada de forma não linear, 

evidenciando no leitor a curiosidade de desvendar o suspense que se apresenta 

através de pequenos e bem escritos diálogos, entre outros detalhes. 

‘Amanheça!’ já está disponível para compra em formato eBook pelo site da Amazon 

e físico pela Shopee, no perfil de venda do autor @gusta.rick. Para mais 

informações acesse a página do livro no Instagram: @amanheca.br e no Tik Tok: 

@henrick.guh, onde Gustavo interage com o público e posta curiosidades e trechos 

da obra. 

Serviço 

Lançamento do livro ‘Amanheça!’ – do autor Gustavo Oliveira 

Data: 27 de maio (sexta-feira) 

Horário: às 15h 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro de Caraguatatuba (sede Fundacc) 

Mais informações: (12) 3897-5660 

Contatos do autor 

https://www.instagram.com/amanheca.br/ 

https://www.tiktok.com/@henrick.guh 
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Prefeitura de Caraguatatuba se reúne com sindicato e propõe fim da 

greve do transporte público 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu na tarde desta segunda-feira 

(23) com o presidente do Sindicato dos Motoristas do Transporte Público, Francisco 

Israel, e as duas lideranças chegaram num acordo para o fim da greve do 

transporte público, que pode acontecer após assembleia com os trabalhadores. 

Na reunião a Prefeitura de Caraguatatuba se comprometeu que, na contratação da 

nova empresa, irá manter o salário base dos funcionários, com acréscimo de 

12,47% (INPC) no valor. 

O contrato com a atual empresa prestadora do serviço se encerra no dia 22 de 

junho. A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo licitatório e vai realizar 

audiências públicas nos dias 1, 2 e 3 de junho para ouvir a população. 

O presidente do Sindicato se comprometeu a realizar uma assembleia com os 

trabalhadores, para que possa firmar o acordo e normalizar o atendimento a partir 

de amanhã. 

“Tudo o que a gente quer é colocar fim à greve, que está atingindo diretamente 

nosso munícipe. Mas não podemos negociar com esta empresa, que só sabe fazer 

exigências de aumento de tarifa e oferece o pior serviço possível ao usuário. Por 

isso propusemos ao sindicato esse acordo, com garantias para o novo contrato, 

uma vez que o contrato com a atual empresa encerra em um mês”, explicou o 

prefeito Aguilar Júnior. 

O objetivo da Prefeitura de Caraguatatuba é garantir um serviço de qualidade e dar 

fim ao prejuízo que vem sofrendo a população com essa greve. 
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Secretaria de Meio Ambiente promove palestra sobre vegetação 

nativa em alusão ao Dia Nacional da Mata Atlântica 

 

Para recordar e comemorar o Dia Nacional da Mata Atlântica, a Secretaria de Meio 

Ambiente, Agricultura e Pesca realiza na próxima sexta-feira (27) uma palestra 

sobre a vegetação nativa da região e identificação das espécies. O evento vai ser 

no Viveiro Municipal, às 14h. 

A palestra visa atrair estudantes e pesquisadores da área de meio ambiente, mas 

será aberta a toda a população. Para participar, o interessado deve se inscrever 

junto à Secretaria, por meio do link: https://www.sympla.com.br/vegetacao-nativa-

da-regiao–identificacao-de-especies__1590243. 

A atividade será realizada no Viveiro Municipal para que os participantes possam 

entender na prática sobre a diversidade nativa de Caraguatatuba, pois além do 

local ter boa estrutura para receber atividades externas, também é rico em 

diferentes espécies de plantas e vegetação. 

A palestra tem como foco central a tipificação florestal baseado nas resoluções do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e os parâmetros legais para 

exploração e preservação do meio ambiente e seus recursos naturais. Também 

serão abordados temas como os biomas do Cerrado e Mata Atlântica, estágios 

vegetativos primários e secundários e diferentes tipos de florestas característicos 

da região. 

De acordo com o palestrante da secretaria de Meio Ambiente, Reinaldo Gomes, “a 

diversidade biológica presente na cidade é caracterizada por espécies bastante 

conservadas que são extremamente características como as bromélias, orquídeas 

e outras plantas ornamentais”, comentou. 

 

 

https://www.sympla.com.br/vegetacao-nativa-da-regiao--identificacao-de-especies__1590243
https://www.sympla.com.br/vegetacao-nativa-da-regiao--identificacao-de-especies__1590243
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia teste de sentido único de 

circulação em trecho da Santa Casa 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou nesta segunda-feira (23), às 6h da manhã, o 

‘teste’ de implantação de sentido único para circulação de veículos em parte da 

Avenida Miguel Varlez, no trecho que compreende a Casa de Saúde Stella Maris. 

Hoje, o motorista que estiver trafegando pela Rodovia Rio-Santos (SP-55) e precisar 

se deslocar para o Centro deverá utilizar o acesso da Rua Vereador Antonio Cruz 

Arouca como via principal. 

O teste será realizado até a próxima quinta-feira (26), sempre das 6h às 19h. A 

Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão reforça que o trecho que 

abrange a Casa de Saúde Stella Maris será mão somente para quem vai sentido 

trevo de acesso de entrada da cidade. 

Além da sinalização provisória do local, com a instalação de cones, balizadores e 

placas indicativas de alteração de sentido, os agentes de trânsito estão no local 

desde cedo a fim de orientar e fiscalizar a respeito desta intervenção. 

O secretário da pasta, Marcel Giorgetti, destacou que “a medida tem como objetivo 

garantir mais segurança aos motoristas, ciclistas e pedestres que circulam pelo 

trecho, além de melhorar a fluidez no tráfego de veículos nessa região”, reforçou.  
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Prefeitura de Caraguatatuba se reúne com sindicato e propõe fim da 

greve do transporte público 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu na tarde desta segunda-feira 

(23) com o presidente do Sindicato dos Motoristas do Transporte Público, Francisco 

Israel, e as duas lideranças chegaram num acordo para o fim da greve do 

transporte público, que pode acontecer após assembleia com os trabalhadores. 

Na reunião a Prefeitura de Caraguatatuba se comprometeu que, na contratação da 

nova empresa, irá manter o salário base dos funcionários, com acréscimo de 

12,47% (INPC) no valor. 

O contrato com a atual empresa prestadora do serviço se encerra no dia 22 de 

junho. A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo licitatório e vai realizar 

audiências públicas nos dias 1, 2 e 3 de junho para ouvir a população. 

O presidente do Sindicato se comprometeu a realizar uma assembleia com os 

trabalhadores, para que possa firmar o acordo e normalizar o atendimento a partir 

de amanhã. 

“Tudo o que a gente quer é colocar fim à greve, que está atingindo diretamente 

nosso munícipe. Mas não podemos negociar com esta empresa, que só sabe fazer 

exigências de aumento de tarifa e oferece o pior serviço possível ao usuário. Por 

isso propusemos ao sindicato esse acordo, com garantias para o novo contrato, 

uma vez que o contrato com a atual empresa encerra em um mês”, explicou o 

prefeito Aguilar Júnior. 

O objetivo da Prefeitura de Caraguatatuba é garantir um serviço de qualidade e dar 

fim ao prejuízo que vem sofrendo a população com essa greve. 
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Caraguatatuba vence equipe de São José dos Campos e lidera Copa 

Metropolitano de Basquete 

 

A equipe de Basquete da Prefeitura de Caraguatatuba enfrentou no final de 

semana, na quadra do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), o 

Twon São José dos Campos. O confronto terminou em 104×74 para 

Caraguatatuba. 

Os atletas da Secretaria de Esportes e Recreação realizaram um início de jogo 

equilibrado, mas com o decorrer dos tempos, a equipe prevaleceu pela experiência. 

O destaque de Caraguatatuba ficou com Elton Costa, cestinha da partida com 22 

pontos. 

O próximo jogo da equipe basquete adulto masculino de Caraguatatuba será neste 

domingo (29/05) em Taubaté, donos da casa. 
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Prefeitura encerra inscrições para 17ª edição do ‘Caraguá A Gosto’ 

nesta segunda 

 

Encerra nesta segunda-feira (23) o prazo de inscrições para comerciantes que 

desejam participar da 17ª edição do ‘Caraguá A Gosto’. O evento será realizado 

pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, de 1º de agosto a 4 de 

setembro, com grandes novidades para o público deste, que é considerado o maior 

festival gastronômico do Litoral Norte. 

Neste ano, o concurso movimentará a gastronomia da cidade com três novas 

categorias. A ‘Culinária Caiçara’ trará pratos baseados na cozinha originária da 

região, incluindo pescados e vegetais. Na categoria ‘Vegana’, a ideia é oferecer 

receitas elaboradas sem ingredientes de origem animal. E tem ainda o gênero 

‘Petiscos’, resultado da junção das antigas ‘Comida de Boteco’ e ‘Sabor de Praia’, 

que deixam de existir nesta edição. 

Além de ser uma maneira de atrair turistas para a cidade fora da alta temporada, o 

evento tem ainda como objetivo estimular a rica e diversificada culinária local e o 

aprimoramento da atividade no município. Ao todo, o 17º Caraguá A Gosto somará 

11 categorias, com pratos vendidos nos formatos presencial, delivery e drive-thru. 

Os proprietários de bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes e quiosques têm até 

às 17h de hoje para manifestar interesse de participação, através do e-mail 

inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br ou presencialmente, na sede da 

Secretaria, localizada na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 25, no Centro. 

Cada comerciante poderá concorrer em até dois gêneros gastronômicos, com 

receita inédita, não podendo ser parte do cardápio do estabelecimento antes de 

sua inscrição no edital, nem ter participado de edições anteriores do concurso. 

Outro detalhe é que não será aceita receita com produtos industrializados como 



 

 
 

únicos ingredientes. O resultado final com os estabelecimentos credenciados para 

participação será divulgado no dia 30 de maio. 

Os interessados em participar, devem efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 

500 para uma categoria e R$ 600 para duas, por meio de depósito bancário 

(Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 130.137-3, em nome do Fundo 

Municipal de Turismo). A taxa poderá ser divida em duas parcelas. 

Os editais contendo a documentação necessária e demais especificações do 

concurso foram publicados nas edições 786 e 794 do Diário Oficial do Município, 

disponíveis para acesso no link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-

oficial/. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo 

telefone (12) 3897-7910. 

Abaixo, as categorias que vão concorrer: 

– Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves; 

– Café: preparo de bebidas que tenham o café como principal ingrediente; 

– Culinária Caiçara: pratos baseados em nossa cozinha originária, simples e 

saborosa, com ingredientes frescos como pescados e vegetais; 

– Culinária Internacional: pratos com origem na culinária internacional, 

respeitando a origem da receita; 

– Confeitaria: tipo de culinária baseada no preparo e decoração de diversos pratos 

doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres. 

– Frutos do Mar: pratos à base de frutos do mar; 

– Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais; 

– Pizzas: Pizzas; 

– Sobremesas frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres; 

– Petiscos: petiscos e porções; 

– Vegana: pratos elaborados sem ingredientes de origem animal. 
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Atletas de Caraguatatuba conquistam mais um campeonato de 

Futevôlei em Taubaté 

 

Caraguatatuba conquistou novamente um excelente resultado na competição de 

Futevôlei ‘Só Tapa’, realizada em Taubaté no último domingo (22). Os atletas da 

cidade conquistaram uma dobradinha na 2ª e 3ª posição na categoria open e um 

primeiro lugar na categoria mista. 

A competição reuniu pelo menos 18 duplas de diversas cidades como: 

Caraguatatuba, Ubatuba, São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá e São 

Paulo. 

O atleta Luiz Henrique Durval foi grande destaque da competição, vencendo na 

categoria mista, ao lado de Carol (São José dos Campos), além de uma terceira 

colocação na categoria open, ao lado de Guilherme. 

Os atletas Erick e Coxa também conquistaram a vice liderança no pódio, garantindo 

a dobradinha no pódio. O primeiro lugar ficou para  Chandele e LH 

(Taubaté/Guará). 

Confira o pódio do Torneio: 

Categoria Open: 

1º Chandele e LH (Taubaté/Guará) 

2º Coxa e Erik (Caraguá/ Caraguá) 

3º Gui e Durval (Caraguá / Caraguá) 

Categoria Misto: 

1º Carol e Durval (SJC/ Caraguá) 

2º Sarah e Taquaral (Ubatuba/ Ubatuba) 



 

 
 

3º Jana e Chico (Ubatuba/ Ubatuba) 
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Atleta Mirim de Caraguatatuba conquista duas medalhas nas finais do 

Campeonato Paulista de Karatê 

 

A atleta mirim de Caraguatatuba, Juliana Orizo, de apenas 9 anos, conquistou duas 

medalhas de bronze nas finais do Campeonato Paulista 2022 de Karatê. A 

competição foi realizada na cidade de São Bernardo do Campo, região do Grande 

ABC de São Paulo. 

A pequena karateca conquistou duas medalhas de bronze na categoria Kata e Luta. 

O evento teve como objetivo ser um classificatório para as etapas do Campeonato 

Brasileiro 2022, previsto para ser realizado em Julho, nas cidades de Uberlândia 

(MG) e Londrina (PR). O evento contou com cerca de 1.200 atletas de todo Estado 

de São Paulo. 

“Foi muito legal competir nessa final, mesmo com o atraso que tivemos. A 

competição foi difícil, mas vou me esforçar para melhor. Fiquei feliz com o 

resultado”, disse a karateca Juliana Orizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Novos membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 

tomam posse nesta sexta-feira 

 

Representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada eleitos como 

novos membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) 

tomam posse nesta sexta-feira (27) no Auditório Maristela de Oliveira, às 10h, na 

Fundacc. 

Os novos membros farão parte da gestão 2022 a 2024. A eleição dos membros 

titulares e suplentes representantes dos diversos segmentos da Sociedade Civil foi 

conduzida pelo CMDCA. Os eleitos estarão envolvidos no atendimento, defesa e 

garantia dos direitos da criança e do adolescente para compor a Gestão 2022 a 

2024, devidamente aprovada em Assembleia Ordinária realizada no dia 4 de 

dezembro de 2019, bem como após reunião da referida Comissão em 23 de Maio 

de 2021. 

De acordo com a Lei Municipal 1885 de 17 de novembro de 2010, o CMDCA é 

composto pelo poder público municipal, por meio dos membros titulares e 

suplentes previamente indicados pelas seguintes secretarias municipais: Secretaria 

da Educação, Secretaria de Esporte e Recreação, Secretaria da Saúde, Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Cidadania, Secretaria da Fazenda, Secretaria de 

Assuntos Jurídicos e Secretaria de Planejamento e Gestão. 

Estes representantes estão convocados a comparecerem na data, horário e local 

da posse. Confira (AQUI) 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/ na íntegra o 

edital de convocação para posse e abaixo os membros da Sociedade Civil 

Organizada e do Poder Público no CMDCA – Gestão 2022 a 2024. 

CONVOCAÇÃO PARA POSSE 



 

 
 

Membros da Sociedade Civil Organizada no CMDCA – Gestão 2022 a 2024 

Segmento dos Profissionais da Área de Educação e Assistência Social: 

Titular: Iara Freire da Costa; 

Suplente: Breno do Prado Savassa; 

Segmento das Associações Civis: 

Titular: Sonia Maria Pereira de Sousa; 

Titular: Teresinha de Oliveira Marciano Costa; 

Suplente: Celso Ricardo Soares dos Reis; 

Suplente: Marcos Lourenço Nascimento dos Santos;Segmento das Associações de 

Atendimento a Criança: 

Titular: Sueli Araújo; 

Titular Mario Vinícius de Andrade Vitório; 

Suplente: Rúbia de Freitas Silveira Duhau; 

Suplente:Andreia Lima de Souza; 

Segmento das Associações de Atendimento ou defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente: 

Titular: Adriano Cruz; 

Titular:Uriel Alexandre Bonafé; 

Suplente: Zilda Aparecida de Melo; 

Suplente: Marcelo Basílio 

Segmento das instituições de Ensino Superior e/ou Profissionalizantes: 

Titular: Adrieni Norma Viviani Oliveira; 

Suplente: Gisele Cristiane de Freitas. 

CONVOCAÇÃO PARA POSSE 

Membros do Poder Público Municipal no CMDCA – Gestão 2022 a 2024 

Secretaria Municipal de Educação: 

1. Roberta Maria Bernardini de Castro; 

2. Maria Tereza Daniel Santo Alves Araujo; 

3. Maria Aparecida Alves; 

4. Fernanda Barretos dos Santos; 

Secretaria Municipal de Esportes e Recreação: 



 

 
 

Titular: Maisa Nascimento de Oliveira Silva; 

Suplente: Juliana Aparecida de Oliveira;Secretaria Municipal da Saúde: 

Titular: Ceci Oliveira Penteado; 

Titular: Erica de Cássia Perroni; 

Suplente: Ana Claudia Ferreira de Oliveira Tripac; 

Suplente: Alexandra Freitas de Matos; 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania: 

Titular: Cintia Aparecida Fernandes Alves; 

Titular: Giselle de Jesus Silva; 

Suplente: Aline Rodrigues Alves Ciaca; 

Suplente: Patrícia Aparecida da Silva; 

Secretaria Municipal da Fazenda: 

Titular: José do Carmo Salles Junior; 

Suplente: Anderson Luiz Borges; 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos: 

Titular: Maia Soares Bisan; 

Suplente: Cintia Yara Silva Barbosa; 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão: 

Titular: Ediline A. Boytchuk do Nascimento; 

Suplente: Gilson de Souza Cassiano. 

Representantes da OAB: 

Titular: Patrícia Nogueira Ferreira 

Suplente: Izabela Ferreira Antunes de Camargo 
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Inscrições presenciais do PEAD da Prefeitura de Caraguatatuba 

terminam no dia 3 de junho 

 

As inscrições presenciais descentralizadas do processo seletivo para a formação de 

cadastro de reserva do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) da 

Prefeitura de Caraguatatuba segue até o dia 3 de junho (sexta-feira), no Centro de 

Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), no Travessão; na Regional Centro, 

no Jardim Aruan; e na Regional Norte, no Massaguaçu. O horário de atendimento 

para os interessados em se inscrever presencialmente no PEAD é de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 15h. 

É necessário levar um documento de identidade com foto (RG ou CNH), preencher o 

formulário e escolher a vaga de Beneficiário Oficial de Serviços Leves ou de 

Serviços Pesados. 

O CATE (atrás da antiga Subprefeitura do Porto Novo/ Regional Sul) fica na Avenida 

José Herculano, 7.495, no Travessão. A Regional Centro (Secretaria de Serviços 

Públicos/ Sesp) está localizada na Rua Rotary, 366, no Jardim Aruan. O endereço 

da Regional Norte é Rua Mário Hermes Trigo, 4, no Massaguaçu. 

As inscrições via internet para o mesmo processo seletivo do Programa 

Emergencial de Auxílio-Desemprego encerram às 17h do dia 3 de junho, no 

aplicativo Caraguatatuba 156 (disponível para download na loja do celular – 

Android ou IOS) ou no site https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/.   No momento do 

preenchimento da ficha de inscrição, o candidato define se será Beneficiário Oficial 

de Serviços Leves ou de Serviços Pesados. 

O PEAD mantém 350 vagas disponíveis e ocupadas de acordo com a necessidade 

da Administração Pública, em substituição aos integrantes que encerram o prazo 

legal de permanência no programa e disponibilidade orçamentária. A classificação 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 
 

envolve dois critérios: o maior número de filhos com até 15 anos e a idade dos 

candidatos, priorizando os mais velhos. 

Pelo Decreto nº 1.200/2020 e sob a coordenação da Secretaria de Serviços 

Públicos, o beneficiário de oficial de serviços leves fará a varrição manual de vias 

públicas, ciclovias e praças; limpeza manual de praias; recolhimento dos resíduos 

de capina e roçada; manutenção e zeladoria de próprios públicos e outras 

atividades afins.  Ainda conforme o decreto, o beneficiário oficial de serviços 

pesados executará capina e roçada manual, desobstrução de boca de lobo, roçada 

mecanizada, limpeza de vala, poda de árvores, assentamento e retirada de 

bloquetes, operação tapa-buracos, assentamento de tubos em valas, carga e 

descarga de diversos, entre outras atividades afins. 

Requisitos 

Para aderir ao PEAD, o candidato precisa ser maior de 17 anos; estar 

desempregado ou sem oportunidade de trabalho e não ser beneficiário do seguro-

desemprego, da Previdência Social pública ou privada, ou de qualquer outro 

programa municipal de apoio financeiro; possuir inscrição no Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba; aceitar os termos do PEAD, no momento 

da assinatura do termo de adesão; residir no município (comprovação após a 

convocação da apresentação de comprovante de endereço); não ter participado do 

Programa Estadual da Frente de Trabalho, com oferta de qualificação profissional 

durante o período instituído pela Lei Municipal nº 2.082/2013; e não ter 

participado do Programa Municipal da Frente de Trabalho nos exercícios anteriores, 

com oferta de qualificação profissional durante o período instituído pela Lei 

Municipal nº 1.758/2009. 

Quem participa do PEAD recebe o auxílio-desemprego, no valor mensal de um 

salário mínimo nacional (R$ 1.212); auxílio-alimentação no valor correspondente a 

1/3 do salário mínimo nacional vigente (R$ 404); e seguro contra acidentes 

pessoais, a ser contratado pela municipalidade. 

A jornada é de 40 horas semanais, incluindo a realização de atividades e cursos 

profissionalizantes de, no mínimo, quatro horas por semana, para que o 

colaborador esteja apto a entrar no mercado de trabalho ao final do contrato. 

O período de duração do participante dentro do programa é de seis meses, que 

podem ser prorrogados três vezes por seis meses, até completar o limite máximo 

de dois anos. 

Mais informações pelo telefone (12) 3885-4550 ou e-

mail servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br. O edital de Chamamento Para 

Inscrição no PEAD está disponível na Edição 792 do Diário Oficial Eletrônico do 

Município do dia 12 de maio. 

 

mailto:servicospublicos@caraguatatuba.sp.gov.br
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/05/Edital_792.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Nove animais recebem novos lares com Feira de Adoção de Cães e 

Gatos 

 

A Feira de Adoção de Cães e Gatos contou com a visita de 16 pessoas, no último 

sábado (21), ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba. Dois 

cachorros foram adotados na ação, sendo um adulto e um filhote. Esta já é a 

quarta feira realizada neste ano. 

Ainda segundo o CCZ, durante a semana, com a divulgação da Feira, três gatos e 

quatro cães também foram adotados. As feiras são as principais formas de ajudar 

cães e gatos abandonados ou aqueles em situação de maus-tratos a encontrarem 

uma nova casa. 

Simone Coutinho Marinelo, de 48 anos, adotou uma cadela adulta. Ela é amante de 

animais e procurava uma parceira para sua cadela. “A Nina, logo de primeira, nos 

conquistou por sua personalidade mais calma e envolvente e com seu olhar de ‘me 

faça feliz!’. Faça você também a diferença na vida de um doguinho que só te 

entrega amor, diversão e algumas peraltices. Eles são como crianças, precisam de 

supervisão e educação e assim, a relação vai longe. Adote, porque o amor não tem 

preço e nem raça”, contou. 

No momento da adoção é explicada sobre a posse responsável, onde o adotante 

assume a responsabilidade e se compromete a cuidar do animal de estimação. 

Os animais são totalmente dóceis e clinicamente saudáveis com vacinação 

antirrábica e vermifugados. Também são microchipados e aptos a participar do 

programa de castração. 

O CCZ reforça que a adoção pode ser feita também durante a semana, de segunda 

a sexta-feira, das 9h às 16h, para receber qualquer pessoa que esteja interessada 

em fazer uma adoção responsável. 



 

 
 

Os interessados em realizar a adoção devem estar munidos do RG, CPF e um 

comprovante de endereço. O adotante passará por uma breve entrevista com os 

profissionais. 

Este processo de adoção garante que o animal será adaptado ao espaço físico e à 

composição familiar da nova casa. Da mesma forma, é avaliada a capacidade da 

família em suprir as necessidades do animal, garantindo seu bem estar. 

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

Jardim Britânia – Telefone: 3887-6888. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Caraguatatuba ganha novo ponto de coleta e doação de livros 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba deu início, nesta segunda-feira (23), a uma 

campanha voltada à coleta e doação de livros. Com o tema ‘Leia um Livro’, a ação é 

organizada pela Secretaria de Urbanismo (Seurb), localizada no bairro Sumaré, na 

região central do município. 

O projeto tem como objetivo contribuir, entre outras coisas, com o incentivo à 

leitura, além de colocar à disposição da população um novo ponto para entrega e 

retirada de títulos (novos e usados) dos mais variados gêneros literários, em 

caráter permanente. 

Um espaço para realização da iniciativa foi montado dentro da Secretaria, onde o 

público já tem acesso a mais de 40 periódicos doados por servidores municipais. O 

local ficará aberto de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. 

Para o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, a proposta permite que o setor 

público se aproxime cada vez mais da comunidade. “A ideia é fortalecer o hábito da 

leitura, não somente entre os servidores, mas também possibilitar que mais 

pessoas tenham acesso a essa prática tão importante para o crescimento de uma 

sociedade, sua cultura e sua economia”, destacou. 

‘Campanha Leia um Livro’ 

Secretaria de Urbanismo 

Endereço: Avenida Brasil, 749 – Sumaré 

Horário de atendimento: 8h30 às 16h30 
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Bicicross de Caraguatatuba conquista 8 medalhas na estreia da Copa 

Paulínia de Bicicross 

 

A equipe de Bicicross da Prefeitura de Caraguatatuba estreou no final de semana 

na Copa Paulínia de Bicicross. A 1ª etapa foi disputada na cidade que leva o nome 

da competição. 

Os atletas da Secretaria de Esportes e Recreação conquistaram, ao todo, oito 

medalhas, terminando o dia como a 5ª melhor equipe da Copa. Agora, restam mais 

duas etapas da competição. 

A competição reuniu 203 atletas do mais alto nível e Caraguatatuba vem se 

destacando cada vez mais na modalidade com atletas formados no próprio 

município. 

O secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo Ormindo, 

parabenizou a equipe. “Começamos muito bem o ano de competição. Os resultados 

comprovam o compromisso e empenho da equipe.”, diz. 

Confira a classificação dos atletas de Caraguatatuba: 

– Novatos (6 anos): Bryan Santos (Vice-campeão); 

– Novatos (15/16 anos): Caio Garcia (Campeão) e Hadryan Ferreira (Vice-

campeão); 

– Cruiser (30/34 anos): Alessandro Fernandes Castilho (3° lugar); 

– Cruiser (40/49anos): Jefferson Ramos Rodrigues (Campeão); 

– Boys (09 anos): Matheus Santos Cardoso (Vice-campeão); 

– Girls (10/12 anos): Nayla Rodrigues (4° Lugar) e Ana Julia Brandt (8º Lugar). 



 

 
 

Bicicross 

O Ciclismo BMX ou Bicicross é uma modalidade olímpica e é ofertada 

gratuitamente pela Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes 

e Projeto Nova Onda. O esporte é praticado a partir dos 4 anos de idade na Pista de 

Bicicross, Ton Ferreira, localizado na Avenida da Praia, no Centro. 

A inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do site 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. 

Após preencher os campos solicitados e anexar os documentos, um e-mail de 

confirmação será enviado. Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro 

Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), localizado na Av. José Herculano, 

n° 50. 

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é 

necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de 

atestado médico original e uma foto 3×4 para realizar a inscrição. 

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

de pais ou responsáveis. 
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Caraguatatuba vence prêmio de inovação com projeto de 

monitoramento via satélite 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba conquistou o 9º Prêmio InovaCidade com o projeto 

de “Tecnologia de Satélites Orbitais Aplicados no Monitoramento de Ocupações 

Irregulares e Controle dos Impactos Ambientais”,  da Secretaria de Planejamento 

Estratégico e Desenvolvimento. A premiação do Instituto Smart City Business 

America reconhece iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de 

vida nas cidades. 

Caraguatatuba receberá o Prêmio InovaCidade  na próxima terça-feira (24/5), a 

partir das 18h, durante a abertura do Smart City Business Brazil Congress 

(Congresso Brasil de Negócios para Cidades Inteligentes), no Teatro Paulo Eiró, em 

São Paulo. Das 96 iniciativas inscritas por órgãos da administração pública, 

empresas e entidades da sociedade civil, 24 projetos foram considerados 

inovadores pela comissão julgadora. Após a cerimônia de abertura, o congresso 

segue nos dias 25 e 26 de maio, a partir das 9h, no Pro Magno Centro de Eventos, 

na Capital. 

Caraguá vem passando por intenso processo de crescimento urbano nos últimos 

anos, chegando a estar na 13ª posição do Ranking das Melhores Cidades para 

Fazer Negócios – Mercado Imobiliário, estudo elaborado pela Urban Systems, com 

exclusividade para a Revista Exame. 

Para acompanhar e receber alertas decorrentes das alterações em todo o território 

do município, o Departamento de Estatística e Informação da Secretaria de 

Planejamento Estratégico e Desenvolvimento implantou uma solução de 

monitoramento com imagens de satélite de alta resolução capazes de identificar 

com precisão o surgimento de novas construções, invasões, descarte irregular de 



 

 
 

entulho e degradação da vegetação, além de servir de ferramenta para a tomada 

de decisão na adoção de políticas públicas que contemplem as necessidades da 

população. 

Esse monitoramento criou subsídios fundamentais para um amplo entendimento 

da dinâmica de alteração do uso e cobertura do solo no município, apoiando as 

fiscalizações em campo de forma rápida e assertiva, impactando fortemente a 

melhoria de vida de toda a população, contribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida da população, redução das invasões de áreas irregulares, redução do 

descarte irregular de entulho, redução do desmatamento e atualização do cadastro 

imobiliário. 

Na avaliação do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, a implantação desse 

programa ajuda no desenvolvimento do município, principalmente do ponto de 

vista ambiental evitando tragédias como a Catástrofe de 67 quando morros caíram 

na região central da cidade. 

“Temos trabalhado muito a questão das ocupações irregulares por meio de 

monitoramento de vários setores, junto com o Programa de Regularização 

Fundiária que dá dignidade às famílias que até então não tinham direito a 

nenhuma infraestrutura e, ao mesmo tempo, também evitamos novas invasões. 

Todos esses programas são trabalhados dentro do nosso Plano Diretor para um 

crescimento sustentável do nosso município”. 

Cidade Inteligente 

Smart City é um conceito que evoluiu ao logo dos últimos anos e, hoje, é definido 

um conjunto de iniciativas orientadas ao desenvolvimento da gestão da cidade, 

com foco na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e no aumento da 

equidade social, tendo a tecnologia e os dados como a força vital das soluções 

inteligentes. 
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Atleta de Caraguatatuba conquista terceira vitória consecutiva em 

campeonato de Muay Thai 

 

A atleta de Caraguatatuba, Maria Eduarda, 18 anos, venceu a 9ª edição do The 

King de Muay Thai, realizada no último domingo (22), em São José dos Campos. Ela 

competiu na categoria 52 a 54 quilos e desbancou sua oponente de Caçapava. A 

atleta, que faz parte do CT Marcondes Team, também conta com o apoio da 

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

Eduarda venceu a disputa contra Joelma Águia por nocaute. Com o resultado, a 

lutadora conquistou sua terceira vitória consecutiva. A última ocorreu em Santos, 

no último dia 7, quando ela conquistou uma vitória por sumaidai. 

Além disso, outros três atletas da cidade conquistaram vitórias no evento, que é o 

maior de lutas no Vale do Paraíba. 

Rafael Marcondes venceu por nocaute no primeiro round; Armando Rafael teve o 

mesmo feito, só que no segundo round, enquanto Jhames Maciel venceu por 

decisão unânime (quando todos os juízes define que um determinado lutador 

obteve mais pontos). 

Com os excelentes resultados, a Marcondes Team, de Caraguatatuba, conquistou o 

titulo de equipe do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/atleta-caraguatatubense-vence-competicao-de-muay-thai-em-santos/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/atleta-caraguatatubense-vence-competicao-de-muay-thai-em-santos/
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Audiências Públicas sobre nova empresa de limpeza urbana começam 

nesta quarta-feira 

 

Na próxima quarta-feira (25), às 19h, na EMEF Alaor Xavier Junqueira, no bairro 

Travessão, inicia o ciclo de discussões junto à população para contratação da nova 

empresa que prestará serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em 

Caraguatatuba. 

Os debates continuam na quinta e sexta-feira (26 e 27), nos bairros Massaguaçu e 

Indaiá, sempre às 19h. Os encontros servem para coletar sugestões e subsídios 

para Prefeitura de Caraguatatuba que conduzirá a licitação para contratar a 

Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão administrativa pelo 

prazo de 20 anos. 

No dia 26 de maio (quinta-feira), será na EMEF Profª Antonia Antunes Arouca e na 

sexta-feira (27), na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues. Para participar, a 

população deve se inscrever até às 16h do dia 25 de maio (quarta-feira), no 

email: licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br. Só poderão participar dos 

debates públicos quem tiver inscrito previamente. 

A empresa será responsável pela execução de serviços integrados de limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos, através da coleta, transporte, tratamento, 

destinação e disposição final de resíduos sólidos gerados no município. 

As Audiências Públicas têm duração de duas horas, podendo ser prorrogada por, no 

máximo, 30 minutos, a critério da Comissão. Mais informações no 

edital: https://tinyurl.com/5x8h22e2. 

Serviço 

mailto:licita%C3%A7%C3%A3o.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br
https://tinyurl.com/5x8h22e2


 

 
 

Dia 25 de maio, 19h – EMEF Alaor Xavier Junqueira (Rua José Maria Ferreira dos 

Santos, 381 – Travessão) 

Dia 26 de maio, 19h – EMEF Profª Antonia Antunes Arouca (Rua Itália Baffi Magni, 

581 – Massaguaçu) 

Dia 27 de maio, 19h – EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues (Avenida 

Pernambuco, 1.101 – Indaiá) 
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UBS Golfinhos realiza mais de 2 mil atendimentos em um mês de 

inauguração 

 

Unidade Básica de Saúde (UBS) ‘Vereador Jameson Duarte’, no bairro Golfinhos, 

completa um mês de funcionamento nesta segunda-feira (23) com 2.074 

atendimentos realizados. 

Deste número, 917 foram atendimentos médicos e de enfermagem; 471 

procedimentos de enfermagem como aferição de pressão e dextro (glicemia) e 

exames de rotina, além de 686 aplicações de vacina contra Sarampo, Covid-19 e 

rotinas. 

A unidade atende os moradores dos bairros Jardim Britânia, Pontal Santamarina e 

Golfinhos, com mais de 11 mil pessoas referenciadas. 

O local possui duas equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e duas 

equipes de Saúde Bucal, com enfermeiras, médicos, auxiliares de enfermagem, 

agentes administrativos, farmacêutico, técnico de farmácia, cirurgiões dentistas, 

auxiliares de saúde bucal, agentes comunitários e colaboradores da higienização e 

limpeza. A UBS possui em seu entorno, uma praça e playground infantil. 

Endereço: Avenida Pedro Reginaldo da Costa, 623, Balneário dos Golfinhos, 

telefone: (12) 3887-1021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Autor Gustavo Oliveira lança livro ‘Amanheça!’ e faz sessão de 

autógrafos nesta sexta-feira 

 

Nesta sexta-feira (27), às 15h, o jovem autor caraguatatubense Gustavo Oliveira 

realizará uma sessão de autógrafos do seu livro lançamento ‘Amanheça!’, na 

Biblioteca Municipal Afonso Schmidt, localizada junto à sede da Fundacc – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, no Centro da cidade. 

De acordo com o autor, o livro, que teve uma primeira edição lançada em 2018, 

sofreu algumas alterações, como adição de novos capítulos, mudança de 

linguagem, da capa, dentre outras novidades que compõem o lançamento oficial 

desta obra em 2022. “Houveram mudanças [no livro] desde que comecei a 

escrevê-lo aos 16 anos, mudança de visão e mundo”, disse Gustavo, que também 

aproveitou para adiantar que a continuação da obra já está em andamento e em 

breve mais novidades serão disponibilizadas. 

Durante o lançamento oficial do livro nesta sexta-feira, serão vendidos alguns 

exemplares e concedido autógrafos, além de um bate-papo sobre publicação 

gratuita para escritores que tenham vontade de publicar suas obras, dentre outras 

surpresas preparadas para a ocasião. 

Em ‘Amanheça’, um ano após a morte “acidental” de Megan, todos já estavam 

aparentemente se recuperando, e até dando o caso como terminado. Seu 

namorado, Tony, de longe um dos mais afetados com a notícia, já dava os primeiros 

passos para finalmente deixar isso para trás. Mas quando, um dia após o 

aniversário do incidente, uma estranha série de acontecimentos colocam não 

apenas Tony, mas outros amigos de Megan em uma situação na qual suas vidas 



 

 
 

estão em jogo, eles se veem forçados a combater o medo e manter sua sanidade 

mental, fazendo o melhor para superar traumas ao passo em que tentam lutar por 

suas vidas. 

Imerso na atmosfera psicológica, ‘Amanheça!’ faz um passeio por linhas de 

raciocínio peculiares que conflitam entre si no mundo real. “O suspense do livro 

não é fruto de elementos sobrenaturais, já que a realidade por si só já pode ser 

bem assustadora”, frisou o autor da obra. 

A trama envolve fragmentos do passado que vão sendo revelados nos diálogos e 

pensamentos, traçando pontos que revelam a continuidade da história com novos 

enigmas, os quais podem ser decifrados na leitura atenta do texto. 

Prendendo a atenção do início ao fim, a trama é elaborada de forma não linear, 

evidenciando no leitor a curiosidade de desvendar o suspense que se apresenta 

através de pequenos e bem escritos diálogos, entre outros detalhes. 

‘Amanheça!’ já está disponível para compra em formato eBook pelo site da Amazon 

e físico pela Shopee, no perfil de venda do autor @gusta.rick. Para mais 

informações acesse a página do livro no Instagram: @amanheca.br e no Tik Tok: 

@henrick.guh, onde Gustavo interage com o público e posta curiosidades e trechos 

da obra. 

Serviço 

Lançamento do livro ‘Amanheça!’ – do autor Gustavo Oliveira 

Data: 27 de maio (sexta-feira) 

Horário: às 15h 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro de Caraguatatuba (sede Fundacc) 

Mais informações: (12) 3897-5660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amanheca.br/
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PAT de Caraguatatuba tem 102 vagas de emprego até quarta-feira 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou nesta 

segunda-feira (23) o quadro de vagas para 102 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são de 20 para Motoboy, 10 para Vendedor Externo e 

seis para Corretor de Imóveis. Também há uma vaga para Promotor de Vendas para 

pessoa com deficiência. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

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

Os interessados devem comparecer, das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

Moradores da região sul podem se dirigir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão 

(Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT na Rua 

Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Assistente de 

Vendas, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Limpeza, 

Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Vendas, Auxiliar 

Técnico em Saúde Bucal, Balconista, Chefe de Cozinha, Conferente, Consultor de 

Vendas (Autos), Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, Costureira, Cozinheiro 

(a), Cozinheiro Geral, Doméstica, Eletricista de Autos, Faxineira, Funileiro, Instalador 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

de Som e Acessórios de Veículos, Mecânico Automotivo, Mecânico de Linha Leve e 

Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Pesados 

(Diesel), Motoboy, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja (Setor 

Mercearia), Operador de Loja (Setor Perecíveis), Operador de Retroescavadeira, 

Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, Promotor de Vendas, Promotor 

de Vendas (PcD), Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de 

Vendas, Serralheiro, Sushiman, Tratorista, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedor Externo, Vendedor Interno de Madeireira e Vendedora. 
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Mãe de preso envia droga escondida em bolachas para o CDP de 

Caraguatatuba 

 

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informa que houve uma 

apreensão de maconha em correspondência enviada por familiar de um preso no 

Centro de Detenção Provisória (CDP) “Dr. Eduardo Mariz de Oliveira” de 

Caraguatatuba, nesta sexta-feira, dia 20. 

O flagrante ocorreu enquanto servidores realizavam a revista em itens alimentícios 

enviados por familiares. Os agentes descobriram 4 pacotes de maconha 

escondidos dentro de bolachas, que estavam furadas de forma estratégica para 

camuflar a droga. A encomenda havia sido encaminhada pela mãe de um detento. 

Tratava-se de 71 gramas de maconha. 

A direção do CDP de Caraguatatuba encaminhou o material apreendido para a 

Delegacia de Polícia da cidade, onde registrou Boletim de Ocorrência. Também foi 

aberto procedimento apuratório em desfavor do preso. A mulher que encaminhou a 

droga para a unidade prisional teve o nome retirado do rol de visitas da SAP. 
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Polícia Militar apreende 26 quilos de maconha em Caraguatatuba 

 

A Força Tática da Polícia Militar apreendeu na última sexta-feira (20), grande 

quantidade de maconha no bairro Jardim Britânia, em Caraguatatuba. 

Os policiais militares notaram uma movimentação estranha e logo visualizaram 

uma mulher que ao tentar fuga deixou cair um tijolo de maconha, sendo detida. 

Na sequência, a mulher informou aos policiais militares onde haveria mais 

entorpecentes armazenados. Na casa indicada, os policiais encontraram uma 

adolescente e apreenderam mais 21 quilos de maconha. 

A mulher foi presa por crime de tráfico e a adolescente foi apreendida. 

A ação policial resultou na apreensão de 26 tijolos de maconha, totalizando 26.175 

kg, de 13 porções da mesma substância, pesando 112 gramas, além uma balança 

de precisão. três três aparelhos celulares (Apple Iphone) e uma motocicleta Honda 

CG 160. 
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Homem é preso por tráfico de drogas e violência doméstica em 

Caraguatatuba 

 

Por volta das 21h35m desse domingo (22), uma equipe da Polícia Militar, em 

Atividade Delegada, foi acionada para atender uma ocorrência de violência 

doméstica no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba, onde um homem 

ameaçava sua esposa e filho com um facão.  

A equipe deslocou ao local e o indivíduo tentou a fuga, porém foi abordado próximo 

a residência. Em contato com as vítimas, elas informaram que o agressor, J.S.P. 

também realiza o tráfico de drogas no bairro, sendo localizado em sua bolsa 51 

pedras de crack e o facão utilizado. 

Em consequência foi dada voz de prisão em flagrante ao criminoso e recolhido à 

cadeia pública. 
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Aguilar se reúne com sindicato e propõe fim da greve do transporte 

público 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu na tarde desta segunda-feira 

(23) com o presidente do Sindicato dos Motoristas do Transporte Público, Francisco 

Israel, e as duas lideranças chegaram num acordo para o fim da greve do 

transporte público, que pode acontecer após assembleia com os trabalhadores. 

Na reunião a Prefeitura de Caraguatatuba se comprometeu que, na contratação da 

nova empresa, irá manter o salário base dos funcionários, com acréscimo de 

12,47% (INPC) no valor. 

O contrato com a atual empresa prestadora do serviço se encerra no dia 22 de 

junho. A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo licitatório e vai realizar 

audiências públicas nos dias 1, 2 e 3 de junho para ouvir a população. 

O presidente do Sindicato se comprometeu a realizar uma assembleia com os 

trabalhadores, para que possa firmar o acordo e normalizar o atendimento a partir 

de amanhã. 

“Tudo o que a gente quer é colocar fim à greve, que está atingindo diretamente 

nosso munícipe. Mas não podemos negociar com esta empresa, que só sabe fazer 

exigências de aumento de tarifa e oferece o pior serviço possível ao usuário. Por 

isso propusemos ao sindicato esse acordo, com garantias para o novo contrato, 

uma vez que o contrato com a atual empresa encerra em um mês”, explicou o 

prefeito Aguilar Júnior. 



 

 
 

O objetivo da Prefeitura de Caraguatatuba é garantir um serviço de qualidade e dar 

fim ao prejuízo que vem sofrendo a população com essa greve. 
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PAT de Caraguatatuba abre semana com 102 oportunidades de 

emprego 

Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 14h e levar RG, CPF, 

Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado 

 

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba abriu a semana 

com 102 oportunidades de emprego. 

De acordo com a prefeitura, só será aceito currículo presencialmente. O candidato 

deve acessar esse link e conferir os critérios. Os interessados devem comparecer 

ao PAT, das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo 

atualizado. 

Moradores da região sul podem se dirigir ao CATE (Centro de Apoio ao Trabalhador 

e Empreendedor), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão, 

telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT na Rua 

Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Assistente de 

Vendas, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Limpeza, 

Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Vendas, Auxiliar 

Técnico em Saúde Bucal, Balconista, Chefe de Cozinha, Conferente, Consultor de 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/05/vagas-disponiveis/


 

 
 

Vendas (Autos), Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, Costureira, Cozinheiro 

(a), Cozinheiro Geral, Doméstica, Eletricista de Autos, Faxineira, Funileiro, Instalador 

de Som e Acessórios de Veículos, Mecânico Automotivo, Mecânico de Linha Leve e 

Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Pesados 

(Diesel), Motoboy, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja (Setor 

Mercearia), Operador de Loja (Setor Perecíveis), Operador de Retroescavadeira, 

Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, Promotor de Vendas, Promotor 

de Vendas (PcD), Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de 

Vendas, Serralheiro, Sushiman, Tratorista, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedor Externo, Vendedor Interno de Madeireira e Vendedora. 
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Trabalhadores do transporte público encerram greve em 

Caraguatatuba 

Ônibus voltaram a circular normalmente nesta terça-feira (24) 

 

A greve dos funcionários da ‘Praiamar’, empresa responsável pelo transporte 

público e coletivo de Caraguatatuba, foi encerrada e os ônibus voltaram a circular 

normalmente nesta terça-feira (24). 

O movimento foi encerrado após acordo para reajuste nos salários da categoria. A 

Prefeitura se comprometeu a manter o salário-base dos funcionários, mas com 

acréscimo de 12,47% (referente à inflação) na contratação da nova empresa 

contratada. O contrato com a Praiamar, atual empresa prestadora do serviço, 

acaba no próximo dia 22 de junho. 

A proposta foi aprovada pelos trabalhadoresm fazendo com que a greve seja 

suspensa e os veículos retornem às ruas da cidade para operar normalmente. 

A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo licitatório para a entrada de uma 

nova responsável pelo transporte na cidade e vai realizar audiências públicas no 

início do próximo mês para ouvir a população. 
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Sindicato cobra reajuste e mantem greve no transporte público em 

Caraguatatuba 

Empresa afirma que sindicato não respeita determinação de mínimo de 30% de 

ônibus nas ruas 

 

A greve no transporte público de Caraguatatuba está mantida. Desde as primeiras 

horas desta segunda-feira (23), apenas 13 ônibus estão em circulação no 

município, de acordo com a Prefeitura. 

O Sindicato da Categoria cobra melhorias para a empresa Praiamar, responsável 

pelo serviço no município. Dentre as reivindicações, está o reajuste proposto para 

os trabalhadores.  

Em nota, o Sinttrucad (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários, 

Urbanos, Cargas e Anexos do Litoral Norte), informou que negocia com a Praiamar o 

pagamento dos reajustes. 

“Mas na tentativa de solucionar o impasse, a empresa se compromete a realizar 

reajuste dos salários pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) 

acumulado a partir de maio de 2021 até formalizar o acordo desde que a 

Prefeitura de Caraguatatuba proceda de forma efetiva a forma de custeio dos 

valores via subsidio ou aumento de tarifa para que a empresa possa manter suas 

atividades e qualidade dos serviços”, destacou. 



 

 
 

Empresa rebate 

Por nota, a Praiamar afirmou que o sindicato da categoria está descumprindo a 

“operação de 30% da frota de ônibus que deveria estar circulando com pelo menos 

15 ônibus hoje, devido a greve dos motoristas”. 

“A Praiamar já protocolou ofício buscando uma reunião urgente com a Prefeitura de 

Caraguatatuba que não se pronunciou até o momento. A Praiamar quer entrar em 

acordo com o Sindicato, desde que com a participação da Prefeitura de 

Caraguatatuba, uma vez que é ela que faz o reajuste, sendo que a empresa apenas 

repassa a verba. Hoje, dos 50 veículos, apenas 10 estão em circulação na cidade”. 

A empresa afirmou ainda que todos os insumos e produtos tiveram reajuste e que o 

óleo diesel subiu mais de 150% no período. “A empresa ressalta que a abertura do 

novo processo licitatório para o transporte coletivo, impede que ocorra qualquer 

investimento ou melhoria, já que o contrato se encerra em 22 de junho deste ano”. 

Administração municipal 

A Prefeitura de Caraguatatuba informou que a secretaria de Mobilidade Urbana 

está acompanhando a greve desde às 4h para garantir que 30% dos veículos sigam 

prestando serviços para a população.  

“Até agora, 13 ônibus estão circulando. A Prefeitura de Caraguatatuba acompanha 

de perto, para avaliar quais outras medidas podem ser tomadas perante esta 

mobilização, que afeta diretamente a população”, cita a nota. 
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Pai de preso envia maconha dentro de bolachas para o CDP de 

Caraguatatuba 

Droga foi apreendida e levada à delegacia de Polícia Civil da cidade 

 

O Pai de um preso enviou maconha escondida dentro de bolachas para o CDP “Dr. 

Eduardo Mariz de Oliveira”, em Caraguatatuba, nesta segunda-feira (23). foram 

apreendidos 71 gramas de maconha 

De acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), os agentes 

penitenciários realizavam a revista em itens alimentícios enviados por familiares de 

presos, quando flagraram quatro pacotes de maconha escondidos dentro de 

bolachas. 

Foram contabilizados 71 gramas de maconha. A direção do CDP encaminhou o 

material apreendido para a Delegacia de Polícia da cidade, onde registrou Boletim 

de Ocorrência.  

Foi aberto um procedimento apuratório em desfavor do preso. O homem que 

encaminhou a droga para a unidade prisional teve o nome retirado do rol de visitas 

da SAP.  

Outro caso semelhante 

A mãe de um detendo enviou drogas escondidas em bolachas para filho no CDP de 

Caraguatatuba na última sexta-feira (20). 

https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/mae-de-detendo-envia-drogas-escondidas-em-bolachas-no-cdp-de-caraguatatuba-16512898


 

 
 

O caso ocorreu no Centro de Detenção Provisória (CDP) “Dr. Eduardo Mariz de 

Oliveira” durante a revista em itens alimentícios enviados por familiares.  

Os agentes encontraram quatro pacotes de maconha escondidos dentro de 

bolachas, que estavam furadas de forma estratégica para camuflar a droga. 
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Prefeitura de Caraguatatuba propõe fim da greve do transporte 

público na cidade 

Sindicato dos Motoristas do Transporte Público se comprometeu a realizar uma 

assembleia com os trabalhadores 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba se reuniu na tarde desta segunda-feira (23) com o 

presidente do Sindicato dos Motoristas do Transporte Público para propor o fim da 

greve na cidade. 

Na reunião, a Prefeitura de Caraguatatuba afirmou que na contratação da nova 

empresa irá manter o salário base dos funcionários, com acréscimo de 12,47% 

(INPC) no valor. 

O contrato com a atual empresa prestadora do serviço se encerra no dia 22 de 

junho. A Prefeitura iniciou o processo licitatório e vai realizar audiências públicas 

nos dias 1, 2 e 3 de junho para ouvir a população.  

A frota total é de 50 ônibus. Neste momento 15 veículos estão circulando no 

município, cumprindo os 30% exigido pela lei. 

O que diz o Sindicato 

O sindicato afirmou que irá realizar uma assembleia na manhã da próxima terça-

feira (24) com os trabalhadores para que possa firmar o acordo com a Prefeitura e 

normalizar o atendimento. 



 

 
 

O que diz a Praiamar 

Em nota, a Praiamar Transportes afirmou que após o aviso de greve dos 

trabalhadores, protocolou no dia 18 de maio um oficio à Prefeitura solicitando 

reunião para buscar uma solução, e que até o presente momento a Prefeitura está 

sendo omissa. 

A Praiamar também afirma que já propôs aos trabalhadores que assim que a 

Prefeitura informe como vai pagar os reajustes salariais à empresa e assim que o 

pagamento for realizado, a empresa repassará imediatamente aos seus 

colaboradores.  

A diretoria da empresa convidou a Prefeitura para um debate no qual as partes 

poderão se defender a respeito dos problemas enfrentados pelo transporte público 

na cidade a partir de 2017. 
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Sindicato decide acabar com a greve no transporte público de 

Caraguatatuba 

Categoria continua em dissídio coletivo de greve em busca de reajuste salarial 

 

O Sindicato dos Motoristas do Transporte Público de Caraguatatuba aceitou as 

propostas da Prefeitura, discutidas em reunião na tarde de segunda-feira (23), e 

decidiram acabar com a greve na cidade. 

A decisão foi tomada após uma assembleia realizada nesta terça-feira (24) com os 

motoristas da cidade na porta da garagem da Praiamar Transportes. 

Na reunião, a Prefeitura de Caraguatatuba afirmou que na contratação da nova 

empresa irá manter o salário base dos funcionários, com acréscimo de 12,47% 

(INPC) no valor. 

O contrato com a atual empresa prestadora do serviço se encerra no dia 22 de 

junho. A Prefeitura iniciou o processo licitatório e vai realizar audiências públicas 

nos dias 1, 2 e 3 de junho para ouvir a população.  

A frota total é de 50 ônibus. Durante a greve a cidade contava com 15 veículos em 

circulação, cumprindo os 30% exigido pela lei. Com o fim da greve, 100% da frota 

volta a operar. 

O Jornalismo Band Vale entrou em contato com a Praiamar Transportes e com a 

Prefeitura e aguarda um posicionamento de ambas as partes. 



 

 
 

O que diz o Sindicato 

O Sindicato dos Motoristas do Transporte Público de Caraguatatuba afirma que 

continuam em dissídio coletivo de greve, em busca de reajuste salarial. O sindicato 

também afirmam que a categoria aceitou o compromisso firmado pelo prefeito, 

mas a negociação prossegue com a empresa Praiamar Transportes. 
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PAT de Caraguatatuba tem 102 vagas de emprego nesta segunda-

feira (23) 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou nesta 

segunda-feira (23) o quadro de vagas para 102 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são de 20 para Motoboy, 10 para Vendedor Externo e 

seis para Corretor de Imóveis. Também há uma vaga para Promotor de Vendas para 

pessoa com deficiência. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

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

Os interessados devem comparecer, das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

Moradores da região sul podem se dirigir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão 

(Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT na Rua 

Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Assistente de 

Vendas, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Limpeza, 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Vendas, Auxiliar 

Técnico em Saúde Bucal, Balconista, Chefe de Cozinha, Conferente, Consultor de 

Vendas (Autos), Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, Costureira, Cozinheiro 

(a), Cozinheiro Geral, Doméstica, Eletricista de Autos, Faxineira, Funileiro, Instalador 

de Som e Acessórios de Veículos, Mecânico Automotivo, Mecânico de Linha Leve e 

Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Pesados 

(Diesel), Motoboy, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja (Setor 

Mercearia), Operador de Loja (Setor Perecíveis), Operador de Retroescavadeira, 

Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, Promotor de Vendas, Promotor 

de Vendas (PcD), Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de 

Vendas, Serralheiro, Sushiman, Tratorista, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedor Externo, Vendedor Interno de Madeireira e Vendedora. 
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Mãe de preso envia droga escondida em bolachas para o CDP de 

Caraguatatuba 

 

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informa que houve uma 

apreensão de maconha em correspondência enviada por familiar de um preso no 

Centro de Detenção Provisória (CDP) “Dr. Eduardo Mariz de Oliveira” de 

Caraguatatuba, nesta sexta-feira, dia 20. 

O flagrante ocorreu enquanto servidores realizavam a revista em itens alimentícios 

enviados por familiares. Os agentes descobriram 4 pacotes de maconha 

escondidos dentro de bolachas, que estavam furadas de forma estratégica para 

camuflar a droga. A encomenda havia sido encaminhada pela mãe de um detento. 

Tratava-se de 71 gramas de maconha. 

A direção do CDP de Caraguatatuba encaminhou o material apreendido para a 

Delegacia de Polícia da cidade, onde registrou Boletim de Ocorrência. Também foi 

aberto procedimento apuratório em desfavor do preso. A mulher que encaminhou a 

droga para a unidade prisional teve o nome retirado do rol de visitas da SAP. 
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Polícia Militar apreende 26 quilos de maconha em Caraguatatuba 

 

A Força Tática da Polícia Militar apreendeu na última sexta-feira (20), grande 

quantidade de maconha no bairro Jardim Britânia, em Caraguatatuba. 

Os policiais militares notaram uma movimentação estranha e logo visualizaram 

uma mulher que ao tentar fuga deixou cair um tijolo de maconha, sendo detida. 

Na sequência, a mulher informou aos policiais militares onde haveria mais 

entorpecentes armazenados. Na casa indicada, os policiais encontraram uma 

adolescente e apreenderam mais 21 quilos de maconha. 

A mulher foi presa por crime de tráfico e a adolescente foi apreendida. 

A ação policial resultou na apreensão de 26 tijolos de maconha, totalizando 26.175 

kg, de 13 porções da mesma substância, pesando 112 gramas, além uma balança 

de precisão. três três aparelhos celulares (Apple Iphone) e uma motocicleta Honda 

CG 160. 
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Homem é preso por tráfico de drogas e violência doméstica em 

Caraguatatuba 

 

Por volta das 21h35m desse domingo (22), uma equipe da Polícia Militar, em 

Atividade Delegada, foi acionada para atender uma ocorrência de violência 

doméstica no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba, onde um homem 

ameaçava sua esposa e filho com um facão.  

A equipe deslocou ao local e o indivíduo tentou a fuga, porém foi abordado próximo 

a residência. Em contato com as vítimas, elas informaram que o agressor, J.S.P. 

também realiza o tráfico de drogas no bairro, sendo localizado em sua bolsa 51 

pedras de crack e o facão utilizado. 

Em consequência foi dada voz de prisão em flagrante ao criminoso e recolhido à 

cadeia pública. 
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Aguilar Junior se reúne com Sindicato dos Motoristas e propõe fim da 

greve do transporte público 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu na tarde desta segunda-feira 

(23) com o presidente do Sindicato dos Motoristas do Transporte Público, Francisco 

Israel, e as duas lideranças chegaram num acordo para o fim da greve do 

transporte público, que pode acontecer após assembleia com os trabalhadores. 

Na reunião a Prefeitura de Caraguatatuba se comprometeu que, na contratação da 

nova empresa, irá manter o salário base dos funcionários, com acréscimo de 

12,47% (INPC) no valor. 

O contrato com a atual empresa prestadora do serviço se encerra no dia 22 de 

junho. A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo licitatório e vai realizar 

audiências públicas nos dias 1, 2 e 3 de junho para ouvir a população. 

O presidente do Sindicato se comprometeu a realizar uma assembleia com os 

trabalhadores, para que possa firmar o acordo e normalizar o atendimento a partir 

de amanhã. 



 

 
 

“Tudo o que a gente quer é colocar fim à greve, que está atingindo diretamente 

nosso munícipe. Mas não podemos negociar com esta empresa, que só sabe fazer 

exigências de aumento de tarifa e oferece o pior serviço possível ao usuário. Por 

isso propusemos ao sindicato esse acordo, com garantias para o novo contrato, 

uma vez que o contrato com a atual empresa encerra em um mês”, explicou o 

prefeito Aguilar Júnior. 

O objetivo da Prefeitura de Caraguatatuba é garantir um serviço de qualidade e dar 

fim ao prejuízo que vem sofrendo a população com essa greve. 
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Pai de preso envia maconha dentro de bolachas para o CDP de 

Caraguatatuba 

O homem que encaminhou a droga para a unidade prisional teve o nome retirado 

do rol de visitas 

 

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) apreendeu 71 gramas de 

maconha numa encomenda encaminhada a um custodiado no Centro de Detenção 

Provisória (CDP) “Dr. Eduardo Mariz de Oliveira” de Caraguatatuba, nesta segunda-

feira (23). 

Enquanto os agentes penitenciários realizavam a revista de praxe em itens 

alimentícios enviados por familiares de presos, foram flagrados 4 pacotes 

escondidos dentro de bolachas, furadas de forma a esconder a maconha. Ao todo, 

a droga pesava 71 gramas. O remetente da correspondência é o pai de um dos 

detentos da unidade prisional.  

A direção do CDP de Caraguatatuba encaminhou o material apreendido para a 

Delegacia de Polícia da cidade, onde registrou Boletim de Ocorrência. Também foi 

aberto procedimento apuratório em desfavor do preso. O homem que encaminhou 

a droga para a unidade prisional teve o nome retirado do rol de visitas do sistema 

prisional. 

Apreensão semelhante  



 

 
 

Na última sexta-feira, dia 20, uma apreensão semelhante ocorrera no CDP de 

Caraguatatuba. Na ocasião, a mãe de um recluso utilizou do mesmo método para 

tentar enviar, também, 71 gramas de maconha. 
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Prefeitura de Caraguatatuba se reúne com sindicato e apresenta 

proposta para fim da greve do transporte público 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu na tarde desta segunda-feira 

(23) com o presidente do Sindicato dos Motoristas do Transporte Público, Francisco 

Israel, e as duas lideranças chegaram num acordo para o fim da greve do 

transporte público, que pode acontecer após assembleia com os trabalhadores. 

Na reunião a Prefeitura de Caraguatatuba se comprometeu que, na contratação da 

nova empresa, irá manter o salário base dos funcionários, com acréscimo de 

12,47% (INPC) no valor. 

O contrato com a atual empresa prestadora do serviço se encerra no dia 22 de 

junho. A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo licitatório e vai realizar 

audiências públicas nos dias 1, 2 e 3 de junho para ouvir a população. 

O presidente do Sindicato se comprometeu a realizar uma assembleia com os 

trabalhadores, para que possa firmar o acordo e normalizar o atendimento a partir 

de amanhã. 

“Tudo o que a gente quer é colocar fim à greve, que está atingindo diretamente 

nosso munícipe. Mas não podemos negociar com esta empresa, que só sabe fazer 

exigências de aumento de tarifa e oferece o pior serviço possível ao usuário. Por 

isso propusemos ao sindicato esse acordo, com garantias para o novo contrato, 



 

 
 

uma vez que o contrato com a atual empresa encerra em um mês”, explicou o 

prefeito Aguilar Júnior. 

O objetivo da Prefeitura de Caraguatatuba é garantir um serviço de qualidade e dar 

fim ao prejuízo que vem sofrendo a população com essa greve. 
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PAT de Caraguatatuba tem 102 vagas de emprego até quarta-feira 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou nesta 

segunda-feira (23) o quadro de vagas para 102 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são de 20 para Motoboy, 10 para Vendedor Externo e 

seis para Corretor de Imóveis. Também há uma vaga para Promotor de Vendas para 

pessoa com deficiência. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. É importante que o 

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

Os interessados devem comparecer, das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira de 

Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

Moradores da região sul podem se dirigir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão 

(Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT na Rua 

Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Assistente de 

Vendas, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Limpeza, 

Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Vendas, Auxiliar 

Técnico em Saúde Bucal, Balconista, Chefe de Cozinha, Conferente, Consultor de 

Vendas (Autos), Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, Costureira, Cozinheiro 

(a), Cozinheiro Geral, Doméstica, Eletricista de Autos, Faxineira, Funileiro, Instalador 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

de Som e Acessórios de Veículos, Mecânico Automotivo, Mecânico de Linha Leve e 

Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Pesados 

(Diesel), Motoboy, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja (Setor 

Mercearia), Operador de Loja (Setor Perecíveis), Operador de Retroescavadeira, 

Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, Promotor de Vendas, Promotor 

de Vendas (PcD), Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de 

Vendas, Serralheiro, Sushiman, Tratorista, Vendedor de Materiais de Construção, 

Vendedor Externo, Vendedor Interno de Madeireira e Vendedora. 
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Mãe de preso envia droga escondida em bolachas para o CDP de 

Caraguatatuba 

 

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informa que houve uma 

apreensão de maconha em correspondência enviada por familiar de um preso no 

Centro de Detenção Provisória (CDP) “Dr. Eduardo Mariz de Oliveira” de 

Caraguatatuba, nesta sexta-feira, dia 20. 

O flagrante ocorreu enquanto servidores realizavam a revista em itens alimentícios 

enviados por familiares. Os agentes descobriram 4 pacotes de maconha 

escondidos dentro de bolachas, que estavam furadas de forma estratégica para 

camuflar a droga. A encomenda havia sido encaminhada pela mãe de um detento. 

Tratava-se de 71 gramas de maconha. 

A direção do CDP de Caraguatatuba encaminhou o material apreendido para a 

Delegacia de Polícia da cidade, onde registrou Boletim de Ocorrência. Também foi 

aberto procedimento apuratório em desfavor do preso. A mulher que encaminhou a 

droga para a unidade prisional teve o nome retirado do rol de visitas da SAP. 
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Polícia Militar apreende 26 quilos de maconha em Caraguatatuba 

 

A Força Tática da Polícia Militar apreendeu na última sexta-feira (20), grande 

quantidade de maconha no bairro Jardim Britânia, em Caraguatatuba. 

Os policiais militares notaram uma movimentação estranha e logo visualizaram 

uma mulher que ao tentar fuga deixou cair um tijolo de maconha, sendo detida. 

Na sequência, a mulher informou aos policiais militares onde haveria mais 

entorpecentes armazenados. Na casa indicada, os policiais encontraram uma 

adolescente e apreenderam mais 21 quilos de maconha. 

A mulher foi presa por crime de tráfico e a adolescente foi apreendida. 

A ação policial resultou na apreensão de 26 tijolos de maconha, totalizando 26.175 

kg, de 13 porções da mesma substância, pesando 112 gramas, além uma balança 

de precisão. três três aparelhos celulares (Apple Iphone) e uma motocicleta Honda 

CG 160. 
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Homem é preso por tráfico de drogas e violência doméstica em 

Caraguatatuba 

 

Por volta das 21h35m desse domingo (22), uma equipe da Polícia Militar, em 

Atividade Delegada, foi acionada para atender uma ocorrência de violência 

doméstica no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba, onde um homem 

ameaçava sua esposa e filho com um facão.  

A equipe deslocou ao local e o indivíduo tentou a fuga, porém foi abordado próximo 

a residência. Em contato com as vítimas, elas informaram que o agressor, J.S.P. 

também realiza o tráfico de drogas no bairro, sendo localizado em sua bolsa 51 

pedras de crack e o facão utilizado. 

Em consequência foi dada voz de prisão em flagrante ao criminoso e recolhido à 

cadeia pública. 
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Aguilar se reúne com sindicato e propõe fim da greve do transporte 

público 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu na tarde desta segunda-feira 

(23) com o presidente do Sindicato dos Motoristas do Transporte Público, Francisco 

Israel, e as duas lideranças chegaram num acordo para o fim da greve do 

transporte público, que pode acontecer após assembleia com os trabalhadores. 

Na reunião a Prefeitura de Caraguatatuba se comprometeu que, na contratação da 

nova empresa, irá manter o salário base dos funcionários, com acréscimo de 

12,47% (INPC) no valor. 

O contrato com a atual empresa prestadora do serviço se encerra no dia 22 de 

junho. A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo licitatório e vai realizar 

audiências públicas nos dias 1, 2 e 3 de junho para ouvir a população. 

O presidente do Sindicato se comprometeu a realizar uma assembleia com os 

trabalhadores, para que possa firmar o acordo e normalizar o atendimento a partir 

de amanhã. 



 

 
 

“Tudo o que a gente quer é colocar fim à greve, que está atingindo diretamente 

nosso munícipe. Mas não podemos negociar com esta empresa, que só sabe fazer 

exigências de aumento de tarifa e oferece o pior serviço possível ao usuário. Por 

isso propusemos ao sindicato esse acordo, com garantias para o novo contrato, 

uma vez que o contrato com a atual empresa encerra em um mês”, explicou o 

prefeito Aguilar Júnior. 

O objetivo da Prefeitura de Caraguatatuba é garantir um serviço de qualidade e dar 

fim ao prejuízo que vem sofrendo a população com essa greve. 
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Greve prejudica transporte público em Caraguatatuba 

 

Os motoristas da Praiamar Transportes decidiram manter a greve por melhores 

salários em Caraguatatuba.  A decisão foi tomada na madrugada deste segunda 

em assembleia realizada na porta da empresa. Greve foi iniciada na sexta-feira, dia 

20. 

Com a decisão, a empresa opera com apenas 30% de sua frota. Dos 50 ônibus da 

empresa, apenas 15 estão circulando. A associação comercial da cidade lamentou 

a situação pelo prejuízo causados aos trabalhadores da cidade. 

A empresa Praiamar Transporte Ltda informou que não tem como, isoladamente, 

atender as propostas realizadas pelo Sindicato da Categoria , ainda mais pela 

presunção do município no sentido de encerramento dos serviços desta empresa, 

tendo inclusive iniciado novo processo de concessão dos transportes na cidade. 

Segundo a empresa, na tentativa de solucionar o impasse, a Praiamar se 

compromete a realizar reajuste dos salários pelo INPC acumulado a partir de maio 

de 2021 até formalizar o acordo desde que a Prefeitura  proceda de forma efetiva a 

forma de custeio dos valores via subsidio ou aumento de tarifa para que a empresa 

possa manter suas atividades e qualidade dos serviços. 
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Termina greve no transporte público de Caraguatatuba 

 

Em assembleia realizada na madrugada desta terça-feira (24), os trabalhadores da 

Praiamar Transportes, responsável pelo transporte público em Caraguatatuba, 

decidiram encerrar a greve iniciada na sexta (20) por melhores salários. 

Os grevistas decidiram aceitar uma proposta feita pela prefeitura durante reunião 

ontem, segunda,  entre o prefeito e a diretoria do sindicato da categoria. O prefeito 

Aguilar Júnior se comprometeu que, na contratação da nova empresa, 

possivelmente, a partir de junho, vai manter o salário base dos funcionários, com 

acréscimo de 12,47% (INPC) no valor. 

Na assembleia realizada na porta da garagem, na madrugada desta terça, os 

motoristas decidiram retornar ao trabalho. Entre sexta(20) e segunda(23), apenas 

15 dos 50 ônibus da empresa circularam na cidade. 

A empresa argumentava que sem reajuste de tarifa ou subsídios por parte da 

prefeitura, não haveria como atender a reivindicação dos grevistas. O contrato com 

a atual empresa prestadora do serviço se encerra no dia 22 de junho. A Prefeitura 

de Caraguatatuba iniciou o processo licitatório e vai realizar audiências públicas 

nos dias 1, 2 e 3 de junho para ouvir a população. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: CaraguaSports 

 

Campo bom? Tá na mão da Secretaria de Esportes 

 

Abrindo essa resenha esportiva vale alertar aos times que jogarão Master 50, 3°, 

2° e 1° divisão que, para os jogos oficiais deste ano, a expectativa no momento é 

de gramados devidamente aparados com boas condições para a prática do futebol. 

Basta a Secretaria Municipal de Esportes fazer o dever de casa. 

Aquele abraço... 

Para aqueles que acordaram agora, domingo, 22 de maio, foi o dia do Abraço. Aqui 

da redação do "Ponto da Corneta" , além das notícias da semana, é com muito 

prazer que saudamos dirigentes, jogadores e torcedores do futebol amador de 

Caraguatatuba com um amigo e sincero Abraço!!! 

A semana no CEMUG  

No crepúsculo deste mês de maio, quarta feira, 25, as 19:30,  tem Congresso 

Técnico do Campeonato Master 50 e na quinta feira, 26, as 19:30, tem o 

Congresso Técnico do Campeonato da 3° divisão do futebol amador de 

Caraguatatuba.  

Tubarão em Caraguá  

O time de veteranos do Vila da Quina, o Tubarão de Ubatuba, veio à Caraguatatuba 

no domingo, 22, onde jogou e venceu o Barranco Alto da região sul por 3 X 2 com 

gols de jé, Gabriel e Luís. 



 

 
 

Futebol & Solidariedade  

O Vila da Quina de Ubatuba vem realizando amistosos com sua equipe de 

veteranos e, em cada partida, tem arrecadado óleo, farinha de mandioca, farinha 

de milho, açúcar, milho de pipoca, queijo, maçã e refrigerante para a E.E. Benedito 

Miguel Carlota do bairro Massaguaçu de Caraguatatuba. 

Muito além do futebol... 

De acordo com o presidente do Vila da Quina, Emerson Brito (Soliane) e do vice-

presidente Nilson Junior, o time está na expectativa de assumir um campo de 

futebol de Ubatuba e, além da praça esportiva, construir espaços para oferecer 

cursos profissionalizantes gratuitos para a comunidade sul da cidade. 

O Força Jovem FC sob a presidência de Renato Carioca deve entrar em nova fase 

após a despedida do time da Copa Verão com a derrota por 2 X 0 para o Riza, no 

domingo, 22 de maio. Em fase preparatória para o campeonato da 2° divisão deste 

ano o time da "Toca do Gato" doravante viverá nova fase. 

Missão Força Jovem... 

A notícia dada por Renato Carioca é que na nova fase do Força Jovem FC, os irmãos 

Jorge & Naldo Avelino, com apoio da diretoria, jogadores e torcedores, devem 

assumir o comando técnico da equipe a partir de agora. Os manos terão a missão 

de conduzir o elenco da "Toca do Gato" desde as categorias de base ao time 

principal. 

Os meninos de Ricardo Rocha... 

Em mais um amistoso no ano os pupilos jogaram contra o Sertão dos Tourinhos e 

venceram por 3 X 2. O jogo foi na  "Arena Bom Prato", no Aruan,  onde o prof 

Ricardo Rocha realiza um ótimo trabalho com as categorias de base do Bom Prato 

FC. 

Na fase do "Esquenta"... 

O time de Masters do Bom Prato FC jogou amistosamente no sábado, 21 de maio, 

contra o Juventos de Caraguá na mesma categoria e venceu por 1 X 0, com gol 

assinalado pelo artilheiro Sandrinho. O time vem entrosado para o Campeonato 

Master que vem aí. 

A espera da "Terceirona"... 

Flávio Henrique de Lima, presidente do Bom Prato FC está satisfeito com a fase 

preparatória do seu time principal, inscrito para disputar o campeonato municipal 

da 3° divisão deste ano. No domingo, 22, o time empatou em 1 X 1 frente a boa e 

disciplinada equipe Casa de Águia. 

A lei "Bom Prato"... 



 

 
 

De acordo com as disposições gerais dos campeonatos Master 50 e 3° divisão, só 

foram aceitas inscrições com apenas um responsável por equipe. Vale ressaltar 

que só poderão entrar em campo os jogadores que estiverem inscritos como 

atletas. Membros da comissão técnica não estão autorizados a jogar, a não ser que 

o técnico esteja também inscrito como jogador. 

A Secretaria Municipal de Esportes de Caraguatatuba, até o presente momento 

nada informou sobre a premiação em dinheiro para o campeonato da 3° divisão 

deste ano. O que se sabe pela imprensa oficial da Prefeitura de Caraguatatuba é 

que nos esportes da cidade, incluindo o futebol amador, tudo anda às mil 

maravilhas como aqueles fabulosos contos  encantados. 

A voz do povo é... 

Virou voz uníssona entre os desportistas de Caraguatatuba a seguinte pergunta: 

Qual será o valor da premiação em dinheiro para os campeonatos da 1° e 2° 

divisão agora em 2022 ??? 

A resposta virá em breve e pode ser das melhores porque a Secretaria Municipal de 

Esportes é lugar só para os esportes da cidade, sem "nehuma intenção" de alguém 

querer fazer política partidária lá dentro... Ufa!!! 
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Prefeitura de Caraguatatuba se reúne com sindicato e propõe fim da 

greve do transporte público 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu na tarde desta segunda-feira 

(23) com o presidente do Sindicato dos Motoristas do Transporte Público, Francisco 

Israel, e as duas lideranças chegaram num acordo para o fim da greve do 

transporte público, que pode acontecer após assembleia com os trabalhadores. 

Na reunião a Prefeitura de Caraguatatuba se comprometeu que, na contratação da 

nova empresa, irá manter o salário base dos funcionários, com acréscimo de 

12,47% (INPC) no valor. 

O contrato com a atual empresa prestadora do serviço se encerra no dia 22 de 

junho. A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo licitatório e vai realizar 

audiências públicas nos dias 1, 2 e 3 de junho para ouvir a população. 

O presidente do Sindicato se comprometeu a realizar uma assembleia com os 

trabalhadores, para que possa firmar o acordo e normalizar o atendimento a partir 

de amanhã. 

“Tudo o que a gente quer é colocar fim à greve, que está atingindo diretamente 

nosso munícipe. Mas não podemos negociar com esta empresa, que só sabe fazer 



 

 
 

exigências de aumento de tarifa e oferece o pior serviço possível ao usuário. Por 

isso propusemos ao sindicato esse acordo, com garantias para o novo contrato, 

uma vez que o contrato com a atual empresa encerra em um mês”, explicou o 

prefeito Aguilar Júnior. 

O objetivo da Prefeitura de Caraguatatuba é garantir um serviço de qualidade e dar 

fim ao prejuízo que vem sofrendo a população com essa greve. 
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PREFEITURA DE CARAGUATATUBA JÁ ESTA COM INSCRIÇÕES 

ABERTAS PARA A 5º JAZZ & VINHOS FESTIVAL 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), recebe 

entre os dias 20 e 31 de maio, as inscrições de estabelecimentos de gastronomia 

interessados em participar da 5ª edição do ‘Jazz & Vinhos Festival’. 

O evento será realizado de 16 a 19 de junho, na Praça da Cultura (Avenida da 

Praia), no Centro e, como de costume, a candidatura é facultada a todos os 

comerciantes integrantes do 16º Caraguá A Gosto, realizado no ano de 2021. 

Serão disponibilizados 14 espaços gastronômicos, sendo 12 estandes destinados à 

venda de pratos elaborados à base de massas salgadas; embutidos, queijos, pães 

e antepastos ou fondues, além de outros dois, reservados para a comercialização 

de doces finos, gelateria, chocolateria e/ou cafeteria. 

De acordo com o Chamamento Público nº 04/2022, lançado nesta sexta-feira (20), 

caso o número de inscritos não atinja o total de espaços disponíveis, serão aceitas 

inscrições de estabelecimentos não participantes do concurso ‘Caraguá A Gosto’ 

para ocupação de vagas remanescentes. 

Os pretensos candidatos podem registrar interesse de participação, através do e-

mail inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br ou, presencialmente, de segunda 

a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da Secretaria, localizada na Avenida Dr. 

Arthur da Costa Filho, 25, no Centro. 

A taxa de inscrição varia entre R$ 400 e R$ 600, para participantes e não 

participantes do Caraguá A Gosto 2021, respectivamente. O valor deve ser pago 

mediante depósito bancário (Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 

130.137-3, em nome do Fundo Municipal de Turismo). 



 

 
 

Os espaços gastronômicos funcionarão nos dias 16 e 17 (quinta e sexta-feira), das 

17h à 0h e, nos dias 18 e 19 (sábado e domingo), das 11h30 à 0h. O festival, 

aliado a boa gastronomia, também promete agradar o público com apresentações 

musicais gratuitas de artistas locais e convidados do estilo jazz e blues. 

Para a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o evento demonstra o 

empenho do prefeito Aguilar Junior em aderir às diferentes estratégias que 

contribuem para o momento de recuperação econômica da cidade. “O festival 

ocorrerá em meio a um importante feriado nacional, por isso, a expectativa é que a 

atração contribua para receber ainda melhor nossos turistas e atrair novos 

visitantes para Caraguá”, destacou. 

O edital contendo a documentação necessária e demais especificações foi 

publicado na edição 798 do Diário Oficial do Município, disponível para acesso no 

link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/. Mais informações 

podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 3897-7910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Bom Dia Vanguarda 
Veículo: TV Vanguarda 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Link Vanguarda 
Veículo: TV Vanguarda 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Link Vanguarda 
Veículo: TV Vanguarda 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Vale Urgente 
Veículo: Band Vale 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/05/2022 

Editoria: Band Cidade 1ª Edição 
Veículo: Band Vale 

 

 
 

 
 

 


