
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Segunda e Terça-Feira, 11 e 12 de Julho de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Secretaria de Saúde de Caraguá reforça a importância do teste rápido para 

Hepatite 

 

Caraguatatuba 

Registros de Caraguá apontam: Violência contra idosos e PcD’s aumentou na 

pandemia 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba está com inscrições abertas para cursos na área de Costura 

 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 125 vagas de emprego até quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

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

Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Finanças e telefonia móvel dominam os 3,7 mil atendimentos do Procon de 

Caraguá no 1º semestre 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Caraguá se destaca como maior produtora de berinjela japonesa do Estado de São 

Paulo 

 

Nova Imprensa 

Caraguatatuba 

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

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

MP processa Prefeitura de Caraguá, concessionária e universidade por falta de 

https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/secretaria-de-saude-de-caragua-reforca-a-importancia-do-teste-rapido-para-hepatite/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba/secretaria-de-saude-de-caragua-reforca-a-importancia-do-teste-rapido-para-hepatite/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/registros-de-caragua-apontam-violencia-contra-idosos-e-pcds-aumentou-na-pandemia/
https://www.tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/registros-de-caragua-apontam-violencia-contra-idosos-e-pcds-aumentou-na-pandemia/
https://radarlitoral.com.br/noticias/20042/caraguatatuba-esta-com-inscricoes-abertas-para-cursos-na-area-de-costura
https://radarlitoral.com.br/noticias/20043/pat-de-caraguatatuba-tem-125-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/20048/detran-lacra-quatro-desmanches-por-venda-irregular-de-pecas-de-veiculos-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/20048/detran-lacra-quatro-desmanches-por-venda-irregular-de-pecas-de-veiculos-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/20049/financas-e-telefonia-movel-dominam-os-37-mil-atendimentos-do-procon-de-caragua-no-1%EF%BF%BD-semestre
https://radarlitoral.com.br/noticias/20049/financas-e-telefonia-movel-dominam-os-37-mil-atendimentos-do-procon-de-caragua-no-1%EF%BF%BD-semestre
https://www.portalr3.com.br/2022/07/caragua-se-destaca-como-maior-produtora-de-berinjela-japonesa-do-estado-de-sao-paulo/
https://www.portalr3.com.br/2022/07/caragua-se-destaca-como-maior-produtora-de-berinjela-japonesa-do-estado-de-sao-paulo/
https://novaimprensa.com/2022/07/festival-camarao-caragua.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/07/11/mp-processa-prefeitura-de-caragua-concessionaria-e-universidade-por-falta-de-acessibilidade.ghtml


 

 
 

acessibilidade 

 

Jornal Atos 

Caraguatatuba 

Queixas sobre transporte público lideram reclamações no Procon de Caraguá  

 

Portal Notícias do Litoral 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 125 vagas de emprego até quarta-feira  

 

Caraguatatuba 

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

2023  

 

Caraguatatuba 

Festival Jazz & Vinhos movimenta mais de R$ 1 milhão em Caraguatatuba  

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

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

2023 

 

012 News 

Caraguatatuba 

MP processa Prefeitura de Caraguatatuba, concessionária Tamoios e universidade 

por falta de acessibilidade 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 125 vagas de emprego até quarta-feira  

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba agenda em três horas 300 animais para castração e encerra 

vagas de julho  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba conquista sete pódios em competição de natação realizada em 

Santo André  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba fica na 5ª colocação no xadrez nos Jogos Regionais 2022  

 

https://jornalatos.net/ultimas-noticias/queixas-sobre-transporte-lideram-reclamacoes-no-procon-de-caragua/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/11/pat-de-caraguatatuba-tem-125-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/11/caraguatatuba-participa-do-anime-friends-em-sp-e-lanca-2a-edicao-do-geek-games-2023/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/11/caraguatatuba-participa-do-anime-friends-em-sp-e-lanca-2a-edicao-do-geek-games-2023/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/07/11/festival-jazz-vinhos-movimenta-mais-de-r-1-milhao-em-caraguatatuba/
https://www.caraguatv.com.br/2022/07/12/caraguatatuba-participa-do-anime-friends-em-sp-e-lanca-2a-edicao-do-geek-games-2023/
https://www.caraguatv.com.br/2022/07/12/caraguatatuba-participa-do-anime-friends-em-sp-e-lanca-2a-edicao-do-geek-games-2023/
https://www.012news.com.br/mp-processa-prefeitura-de-caraguatatuba-concessionaria-tamoios-e-universidade-por-falta-de-acessibilidade/
https://www.012news.com.br/mp-processa-prefeitura-de-caraguatatuba-concessionaria-tamoios-e-universidade-por-falta-de-acessibilidade/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/pat-de-caraguatatuba-tem-125-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ccz-de-caraguatatuba-agenda-em-tres-horas-300-animais-para-castracao-e-encerra-vagas-de-julho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/ccz-de-caraguatatuba-agenda-em-tres-horas-300-animais-para-castracao-e-encerra-vagas-de-julho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-conquista-sete-podios-em-competicao-de-natacao-realizada-em-santo-andre
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-conquista-sete-podios-em-competicao-de-natacao-realizada-em-santo-andre
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-fica-na-5a-colocacao-no-xadrez-nos-jogos-regionais-2022


 

 
 

Caraguatatuba 

‘Bairro a Bairro’ inicia trabalhos na região Sul de Caraguatatuba nesta segunda-

feira  

 

Caraguatatuba 

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

2023  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba está com inscrições abertas para cursos de Iniciação à Costura, 

Confecção de Boneca de Pano e Customização  

 

Caraguatatuba 

Festival Jazz & Vinhos movimenta mais de R$ 1 milhão em Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Finanças e telefonia móvel dominam os 3,7 mil atendimentos do Procon de 

Caraguá no 1º semestre  

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba estreia com duas vitórias em campeonato de basquete masculino 

Sub-16  

 

Caraguatatuba 

Mais de R$ 69 mil em multas são aplicadas pela Atividade Delegada Ambiental em 

junho  

 

Caraguatatuba 

Conseg debate crimes digitais em reunião ordinária de quarta-feira  

 

Caraguatatuba 

Setor de emergência odontológica da Prefeitura de Caraguatatuba atende 875 

pessoas em três meses  

 

Caraguatatuba 

Com pandemia e desemprego, número de denúncias de violências contra idosos e 

PcD quase dobra  

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Com ação, Promotoria quer garantir acessibilidade em universidade de 

Caraguatatuba 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/bairro-a-bairro-inicia-trabalhos-na-regiao-sul-de-caraguatatuba-nesta-segunda-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/bairro-a-bairro-inicia-trabalhos-na-regiao-sul-de-caraguatatuba-nesta-segunda-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-participa-do-anime-friends-em-sp-e-lanca-2a-edicao-do-geek-games-2023
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-participa-do-anime-friends-em-sp-e-lanca-2a-edicao-do-geek-games-2023
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-esta-com-inscricoes-abertas-para-cursos-de-iniciacao-a-costura-confeccao-de-boneca-de-pano-e-customizacao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-esta-com-inscricoes-abertas-para-cursos-de-iniciacao-a-costura-confeccao-de-boneca-de-pano-e-customizacao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/festival-jazz-vinhos-movimenta-mais-de-r-1-milhao-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/financas-e-telefonia-movel-dominam-os-37-mil-atendimentos-do-procon-de-caragua-no-1o-semestre
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/financas-e-telefonia-movel-dominam-os-37-mil-atendimentos-do-procon-de-caragua-no-1o-semestre
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-estreia-com-duas-vitorias-em-campeonato-de-basquete-masculino-sub-16
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-estreia-com-duas-vitorias-em-campeonato-de-basquete-masculino-sub-16
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/mais-de-r-69-mil-em-multas-sao-aplicadas-pela-atividade-delegada-ambiental-em-junho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/mais-de-r-69-mil-em-multas-sao-aplicadas-pela-atividade-delegada-ambiental-em-junho
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/conseg-debate-crimes-digitais-em-reuniao-ordinaria-de-quarta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/setor-de-emergencia-odontologica-da-prefeitura-de-caraguatatuba-atende-875-pessoas-em-tres-meses
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/setor-de-emergencia-odontologica-da-prefeitura-de-caraguatatuba-atende-875-pessoas-em-tres-meses
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/com-pandemia-e-desemprego-numero-de-denuncias-de-violencias-contra-idosos-e-pcd-quase-dobra
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/com-pandemia-e-desemprego-numero-de-denuncias-de-violencias-contra-idosos-e-pcd-quase-dobra
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/com-acao-promotoria-quer-garantir-acessibilidade-em-universidade-de-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/com-acao-promotoria-quer-garantir-acessibilidade-em-universidade-de-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguatatuba 

Festival Jazz & Vinhos movimenta mais de R$ 1 milhão em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

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

2023 

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba agenda em três horas 300 animais para castração e encerra 

vagas de julho 

 

Caraguatatuba 

Sabores da Praia abre inscrições para o Festival Gastronômico do Litoral Norte de 

SP 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 125 vagas de emprego até quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

CCZ de Caraguatatuba agenda em três horas 300 animais para castração e encerra 

vagas de julho 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba conquista sete pódios em competição de natação realizada em 

Santo André 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba fica na 5ª colocação no xadrez nos Jogos Regionais 2022 

 

Caraguatatuba 

‘Bairro a Bairro’ inicia trabalhos na região Sul de Caraguatatuba nesta segunda-

feira 

 

Caraguatatuba 

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

2023 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba está com inscrições abertas para cursos de Iniciação à Costura, 

Confecção de Boneca de Pano e Customização 

 

https://www.reporteronlinelitoral.com.br/festival-jazz-vinhos-movimenta-mais-de-r-1-milhao-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-participa-do-anime-friends-em-sp-e-lanca-2a-edicao-do-geek-games-2023/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caraguatatuba-participa-do-anime-friends-em-sp-e-lanca-2a-edicao-do-geek-games-2023/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/ccz-de-caraguatatuba-agenda-em-tres-horas-300-animais-para-castracao-e-encerra-vagas-de-julho/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/ccz-de-caraguatatuba-agenda-em-tres-horas-300-animais-para-castracao-e-encerra-vagas-de-julho/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/sabores-da-praia-abre-inscricoes-para-o-festival-gastronomico-do-litoral-norte-de-sp/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/sabores-da-praia-abre-inscricoes-para-o-festival-gastronomico-do-litoral-norte-de-sp/
https://falacaragua.com.br/2022/07/pat-de-caraguatatuba-tem-125-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/07/ccz-de-caraguatatuba-agenda-em-tres-horas-300-animais-para-castracao-e-encerra-vagas-de-julho/
https://falacaragua.com.br/2022/07/ccz-de-caraguatatuba-agenda-em-tres-horas-300-animais-para-castracao-e-encerra-vagas-de-julho/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-conquista-sete-podios-em-competicao-de-natacao-realizada-em-santo-andre/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-conquista-sete-podios-em-competicao-de-natacao-realizada-em-santo-andre/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-fica-na-5a-colocacao-no-xadrez-nos-jogos-regionais-2022/
https://falacaragua.com.br/2022/07/bairro-a-bairro-inicia-trabalhos-na-regiao-sul-de-caraguatatuba-nesta-segunda-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/07/bairro-a-bairro-inicia-trabalhos-na-regiao-sul-de-caraguatatuba-nesta-segunda-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-participa-do-anime-friends-em-sp-e-lanca-2a-edicao-do-geek-games-2023/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-participa-do-anime-friends-em-sp-e-lanca-2a-edicao-do-geek-games-2023/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-esta-com-inscricoes-abertas-para-cursos-de-iniciacao-a-costura-confeccao-de-boneca-de-pano-e-customizacao/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-esta-com-inscricoes-abertas-para-cursos-de-iniciacao-a-costura-confeccao-de-boneca-de-pano-e-customizacao/


 

 
 

Caraguatatuba 

Finanças e telefonia móvel dominam os 3,7 mil atendimentos do Procon de 

Caraguá no 1º semestre 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba estreia com duas vitórias em campeonato de basquete masculino 

Sub-16 

 

Caraguatatuba 

Mais de R$ 69 mil em multas são aplicadas pela Atividade Delegada Ambiental em 

junho 

 

Caraguatatuba 

Conseg debate crimes digitais em reunião ordinária de quarta-feira 

 

Caraguatatuba 

Setor de emergência odontológica da Prefeitura de Caraguatatuba atende 875 

pessoas em três meses 

 

Caraguatatuba 

Festival Jazz & Vinhos movimenta mais de R$ 1 milhão em Caraguatatuba 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Aulas de mangá e anime são realizadas gratuitamente no Caraguá Praia Shopping 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 125 vagas de emprego  

 

Caraguatatuba 

Promotoria Caraguatatuba cobra acessibilidade em universidade  

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Festas do Camarão em Caraguá e Ubatuba, Arraiá Caiçara em São Sebastião e 

Festival Vermelhos em Ilhabela animam o mês de julho 

 

Caraguatatuba 

22º Arraiá da Paróquia Santa Terezinha é sucesso e segue até 31 de julho com 

‘Show de Prêmios’ 

 

https://falacaragua.com.br/2022/07/financas-e-telefonia-movel-dominam-os-37-mil-atendimentos-do-procon-de-caragua-no-1o-semestre/
https://falacaragua.com.br/2022/07/financas-e-telefonia-movel-dominam-os-37-mil-atendimentos-do-procon-de-caragua-no-1o-semestre/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-estreia-com-duas-vitorias-em-campeonato-de-basquete-masculino-sub-16/
https://falacaragua.com.br/2022/07/caraguatatuba-estreia-com-duas-vitorias-em-campeonato-de-basquete-masculino-sub-16/
https://falacaragua.com.br/2022/07/mais-de-r-69-mil-em-multas-sao-aplicadas-pela-atividade-delegada-ambiental-em-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/07/mais-de-r-69-mil-em-multas-sao-aplicadas-pela-atividade-delegada-ambiental-em-junho/
https://falacaragua.com.br/2022/07/conseg-debate-crimes-digitais-em-reuniao-ordinaria-de-quarta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/07/setor-de-emergencia-odontologica-da-prefeitura-de-caraguatatuba-atende-875-pessoas-em-tres-meses/
https://falacaragua.com.br/2022/07/setor-de-emergencia-odontologica-da-prefeitura-de-caraguatatuba-atende-875-pessoas-em-tres-meses/
https://falacaragua.com.br/2022/07/festival-jazz-vinhos-movimenta-mais-de-r-1-milhao-em-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2022/07/aulas-de-manga-e-anime-sao-realizadas-gratuitamente-no-caragua-praia-shopping/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/11/pat-de-caraguatatuba-tem-125-vagas-de-emprego/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/07/12/promotoria-caraguatatuba-cobra-acessibilidade-em-universidade/
https://www.litoralempauta.com.br/festas-do-camarao-em-caragua-e-ubatuba-arraia-caicara-em-sao-sebastiao-e-festival-vermelhos-em-ilhabela-animam-o-mes-de-julho/
https://www.litoralempauta.com.br/festas-do-camarao-em-caragua-e-ubatuba-arraia-caicara-em-sao-sebastiao-e-festival-vermelhos-em-ilhabela-animam-o-mes-de-julho/
https://www.litoralempauta.com.br/22o-arraia-da-paroquia-santa-terezinha-e-sucesso-e-segue-ate-31-de-julho-com-show-de-premios/
https://www.litoralempauta.com.br/22o-arraia-da-paroquia-santa-terezinha-e-sucesso-e-segue-ate-31-de-julho-com-show-de-premios/


 

 
 

Caraguatatuba 

Dia 24 tem Feijoada do Comerciante marcando o retorno dos eventos 

comemorativos da ACEC 

 

SP Rio+ 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba abre 152 vagas de emprego até quarta-feira 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Procurados da justiça são presos no final de semana em Caraguatatuba. 

 

Caraguatatuba 

Denúncias contra idosos e PCD quase dobram em Caraguatatuba. 

 

Caraguatatuba 

PAT Caraguá: 125 vagas de emprego até quarta-feira (13). 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Ministério Público denuncia falta de acessibilidade em universidade de Caraguá 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba registra aumento de denúncias de violências contra os idosos e PcD 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba oferece 36 vagas para curso gratuito de Costura  

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 125 vagas de emprego 

 

Caraguatatuba 

Promotoria de Caraguatatuba cobra acessibilidade em universidade 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Setor de emergência odontológica da Prefeitura de Caraguatatuba atende 875 

pessoas em três meses  

 

Web Rádio Studio 
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https://www.litoralempauta.com.br/dia-24-tem-feijoada-do-comerciante-marcando-o-retorno-dos-eventos-comemorativos-da-acec/
https://www.litoralempauta.com.br/dia-24-tem-feijoada-do-comerciante-marcando-o-retorno-dos-eventos-comemorativos-da-acec/
https://spriomais.com.br/2022/07/11/pat-de-caraguatatuba-abre-152-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira/
https://diariocaicara.com.br/procurados-da-justica-sao-presos-no-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/denuncias-contra-idosos-e-pcd-quase-dobram-em-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/pat-caragua-125-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira-13/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/ministerio-publico-denuncia-falta-de-acessibilidade-em-universidade-de-caragua-16522298
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/caraguatatuba-registra-aumento-de-denuncias-de-violencias-contra-os-idosos-e-pcd-16522313
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/caraguatatuba-oferece-36-vagas-para-curso-gratuito-de-costura-16522364
https://litoraldefato.com.br/2022/07/11/pat-de-caraguatatuba-tem-125-vagas-de-emprego/
https://litoraldefato.com.br/2022/07/12/promotoria-de-caraguatatuba-cobra-acessibilidade-em-universidade/
https://agazetarm.com.br/2022/07/setor-de-emergencia-odontologica-da-prefeitura-de-caraguatatuba-atende-875-pessoas-em-tres-meses/
https://agazetarm.com.br/2022/07/setor-de-emergencia-odontologica-da-prefeitura-de-caraguatatuba-atende-875-pessoas-em-tres-meses/


 

 
 

Finanças e telefonia móvel dominam os 3,7 mil atendimentos do Procon de 

Caraguá no 1º semestre 

 

Caraguatatuba 

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

Caraguá 
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PAT de Caraguatatuba tem 125 vagas de emprego 
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Promotoria Caraguatatuba cobra acessibilidade em universidade 

 

Notícias das Praias 

Caraguatatuba 

MP cobra acessibilidade em universidade de Caraguatatuba 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

Força Tática prende 3 procurados da Justiça em Caraguatatuba no fim de semana 

 

Caraguatatuba 

“Jogo de empurra” faz MP entrar com ação por falta de acessibilidade em 

faculdade de Caraguatatuba  

 

CaraguaSports 

Caraguatatuba 

Projeto Força Jovem FC na "Copinha"  

 

Ubatuba Acontece 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 125 vagas de emprego até quarta-feira  

 

Caraguatatuba 

Com ação, Promotoria quer garantir acessibilidade em universidade de 

Caraguatatuba  

 

Caraguatatuba 

Detran SP lacra desmanches por irregularidade em Caraguatatuba  

 

Agora Vale 

http://www.webradiostudio.com.br/noticias/financas-e-telefonia-movel-dominam-os-37-mil-atendimentos-do-procon-de-caragua-no-1o-semestre/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/financas-e-telefonia-movel-dominam-os-37-mil-atendimentos-do-procon-de-caragua-no-1o-semestre/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/detran-lacra-quatro-desmanches-por-venda-irregular-de-pecas-de-veiculos-em-caragua/
http://www.webradiostudio.com.br/noticias/detran-lacra-quatro-desmanches-por-venda-irregular-de-pecas-de-veiculos-em-caragua/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/11/pat-de-caraguatatuba-tem-125-vagas-de-emprego/
https://imprensalivre.com.br/2022/07/12/promotoria-caraguatatuba-cobra-acessibilidade-em-universidade/
https://noticiasdaspraias.com/2022/07/12/mp-cobra-acessibilidade-em-universidade-de-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/07/11/forca-tatica-prende-3-prrados-da-justica-em-caraguatatuba-no-fim-de-semana/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/07/12/jogo-de-empu-faz-mp-entrar-com-acao-por-falta-de-acessibilidade-em-faculdade-de-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.net/index.php/2022/07/12/jogo-de-empu-faz-mp-entrar-com-acao-por-falta-de-acessibilidade-em-faculdade-de-caraguatatuba/
https://caraguasports.blogspot.com/2022/07/projeto-forca-jovem-fc-na.html
http://ubatubaacontece.com.br/pat-de-caraguatatuba-tem-125-vagas-de-emprego-ate-quarta-feira/
http://ubatubaacontece.com.br/com-acao-promotoria-quer-garantir-acessibilidade-em-universidade-de-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/com-acao-promotoria-quer-garantir-acessibilidade-em-universidade-de-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/detran-sp-lacra-desmanches-por-irregularidade-em-caraguatatuba/
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Caraguatatuba abre inscrições para 23º Festival do Camarão 
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Caraguatatuba 

Setor de emergência odontológica da Prefeitura de Caraguatatuba atende 875 

pessoas em três meses  

 

Caraguatatuba 

Conseg de Caraguatatuba debate crimes digitais em reunião ordinária de quarta-

feira  

 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

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

2023 

 

MPSP 

Caraguatatuba 

Com ação, Promotoria quer garantir acessibilidade em universidade de 

Caraguatatuba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agoravale.com.br/noticias/cultura/caraguatatuba-abre-inscricoes-para-23o-festival-do-camarao
https://www.pr6taubate.com.br/2022/07/setor-de-emergencia-odontologica-da-prefeitura-de-caraguatatuba-atende-875-pessoas-em-tres-meses/
https://www.pr6taubate.com.br/2022/07/setor-de-emergencia-odontologica-da-prefeitura-de-caraguatatuba-atende-875-pessoas-em-tres-meses/
https://www.pr6taubate.com.br/2022/07/conseg-de-caraguatatuba-debate-crimes-digitais-em-reuniao-ordinaria-de-quarta-feira/
https://www.pr6taubate.com.br/2022/07/conseg-de-caraguatatuba-debate-crimes-digitais-em-reuniao-ordinaria-de-quarta-feira/
https://acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9166/caraguatatuba-participa-do-anime-friends-em-sp-e-l/
https://acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9166/caraguatatuba-participa-do-anime-friends-em-sp-e-l/
https://www.mpsp.mp.br/w/com-a%C3%A7%C3%A3o-promotoria-quer-garantir-acessibilidade-em-universidade-de-caraguatatuba
https://www.mpsp.mp.br/w/com-a%C3%A7%C3%A3o-promotoria-quer-garantir-acessibilidade-em-universidade-de-caraguatatuba
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Secretaria de Saúde de Caraguá reforça a importância do teste rápido 

para Hepatite 

 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI) da Prefeitura de 

Caraguatatuba reforça a importância da Campanha ‘Julho Amarelo’ para identificar, 

através do teste rápido, possíveis casos de hepatites virais. 

A atenção vai para as hepatites B e C que causam inflamações no fígado e, por 

serem silenciosas, quando descobertas já estão evoluídas, causando cirrose ou até 

câncer de fígado. 

São transmitidas pelo sangue, por meio da relação sexual ou em situações 

rotineiras, no compartilhamento de alicates de unha e também por injeções ou 

feridas provocadas por material contaminado. 

A hepatite B não tem cura, mas com o tratamento adequado é possível ter uma boa 

qualidade de vida. A boa notícia é que existe vacina e, hoje em dia, é administrada 

no bebê nas primeiras horas após o nascimento. Caso o adulto nunca tenha 

tomado, pode procurar a rede pública para imunização. 

Já a hepatite C não tem vacina, mas tem cura, porém, é mais perigosa com alto 

índice de câncer de fígado e é a principal causa de transplantes hepáticos. 



 

 
 

A doença nem sempre apresenta sintomas, mas quando aparecem se manifestam 

na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele 

e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. 

A melhor opção sempre será a prevenção com uso de preservativos, evitando o 

compartilhamento de objetos cortantes e com a realização dos testes rápidos 

ofertados gratuitamente na UAMI, de segunda a quinta-feira, das 9h às 15h e nas 

Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. 

No primeiro semestre deste ano, a UAMI realizou 745 testes rápidos de hepatite B 

e C. No mesmo período no ano passado foram 401 testes. 

Uami 

A Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas é um equipamento da 

Secretaria de Saúde que oferece os testes rápidos de HIV/AIDS, hepatites B e C e 

sífilis. 

Também possui os serviços de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), ambulatório de 

hormonização e o trabalho de prevenção em todo município e de capacitação dos 

profissionais de saúde para teste rápido e diagnóstico. O espaço também oferece, 

gratuitamente, preservativos masculino e feminino e gel lubrificante. 

O teste rápido é aberto para toda população acima de 12 anos de idade. Caso o 

resultado seja positivo para alguma doença, é iniciado imediatamente tratamento 

com medicação de antirretrovirais para impedir a multiplicação do vírus no 

organismo e atendimento com médico infectologista, psicólogo, assistente social, 

nutricionista, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. O local também faz coleta de 

exames de laboratório e citológico. 

Confira a programação do ‘Julho Amarelo’: 

Dias 20 e 21/07 das 8h às 17h – Fundacc: Capacitação teórica sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

De 25 a 29/07 em horários fracionados – UAMI: Capacitação prática sobre ‘Teste 

Rápido’ para profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 

Dia 28/07 das 13h às 17h – AME: Teste Rápido de HIV/Hepatite B e C/ Sífilis para 

identificar e tratar casos positivos 

Dia 29/07 das 9h às 11h – UAMI: Reencontro com pacientes que concluíram o 

tratamento e tiveram alta 

Dia 30/07 das 9h às 17h – Praça do Museu: Dia D ‘Julho Amarelo’ com Teste 

Rápido para toda população 

A unidade está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, 750 – Sumaré. O 

horário de funcionamento é das 7h às 17h. 
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Registros de Caraguá apontam: Violência contra idosos e PcD’s 

aumentou na pandemia 

 

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi) registrou 

um aumento de 96% no número de denúncias de violências contra os idosos e 

pessoas com deficiência (PcD).  

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

primeiro quadrimestre de 2022 esse número saltou para 251. 

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

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

são a violência financeira e a do abandono. 

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

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

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

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

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

família”, explicou a diretora. 

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

apoio e articulação política com as Secretarias de Desenvolvimento Social e 

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

Mulher e Polícia Militar e Civil. 



 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

A rede de proteção, que envolve várias secretarias da Prefeitura de Caraguatatuba, 

está atenta aos casos de violações de direitos, negligência e violência, 

principalmente no que diz respeito aos idosos e pessoas com deficiência, 

praticadas por familiares, responsáveis ou cuidadores nesse período de pandemia. 

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

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

nesses casos. “Estamos atentos a esse aumento nos índices. Nossa equipe 

trabalha para minimizar esses efeitos terríveis nesse período de pandemia”. 

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

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

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

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

laços familiares rompidos. “Também buscamos uma instituição de longa 

permanência para abrigar PcD e idosos em situação de risco”, adianta Aguilar 

Junior. 

Canais de Denúncia 

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

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

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

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

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

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

Assistência Social). 

Legislação e punições 

Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003): 

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

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

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

motivo de idade: 

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

mailto:sepedi@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

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

discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo. 

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

ou responsabilidade do agente. 

 3º Não constitui crime a negativa de crédito motivada por 

superendividamento do idoso. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) 

Art. 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco 

pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua 

assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de 

autoridade pública: 

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

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

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

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

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

obrigado por lei ou mandado: 

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

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

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

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

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

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

Pena – reclusão de um a quatro anos. 

 2o Se resulta a morte: 

Pena – reclusão de quatro a 12 anos. 

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

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

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

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

saúde, sem justa causa, a pessoa idosa; 

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

judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei; 

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

civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público. 



 

 
 

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

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

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

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

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

Pena – reclusão de um a quatro anos e multa. 

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

recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento: 

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

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

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

de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida: 

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

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

imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso: 

Pena – detenção de um a três anos e multa. 

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

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

Pena – reclusão de dois a quatro anos. 

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

procuração: 

Pena – reclusão de dois a cinco anos. 

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

atos, sem a devida representação legal: 

Pena – reclusão de dois a quatro anos. 

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

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

deficiência: 

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

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

responsabilidade do agente. 

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

intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer 

natureza: 



 

 
 

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

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

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

pena de desobediência: 

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

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

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

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

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

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

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

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

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

depositário judicial; ou 

II – por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão. 

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

entidades de abrigamento ou congêneres: 

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

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

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

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

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

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

obter vantagem indevida para si ou para outrem: 

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

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

curador. 
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Caraguatatuba está com inscrições abertas para cursos na área de 

Costura 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza até terça-feira (12), inscrições para os 

cursos de Iniciação à Costura, Confecção de Boneca de Pano e Customização. Ao 

todo, são ofertadas 36 vagas. 

As inscrições são realizadas das 9h às 16h e devem ser feitas, presencialmente, na 

sede do Fundo Social. Os interessados devem apresentar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

Cada área possui 12 vagas, divididas por seis alunos nos períodos da manhã das 

8h30 às 11h30, e da tarde, das 13h30 às 16h30. 

O curso de Iniciação à Costura será realizado duas vezes por semana, direcionado 

para pessoas que nunca tiveram contato na área e queiram adquirir um novo ramo 

de atuação. 

Já os cursos de Confecção de Boneca de Pano e Customização serão realizados 

uma vez na semana e o participante necessita ter noções práticas de costura. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander). Mais informações no telefone (12) 3897-5656. 
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PAT de Caraguatatuba tem 125 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (11) o quadro de vagas para 125 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são de Corretor de Imóveis, Motoboy e Vendedor Externo 

(10 cada). Ainda há oito vagas para Promotor de Vendas para Pessoa com 

Deficiência (PcD). 

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, Ajudante de 

Calheiro, Atendente, Atendente de Mesa (buffet self service), Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Manutenção 

Predial, Auxiliar de Mecânico, Balconista de Padaria, Chapeiro, Chefe de Cozinha, 

Consultor de Vendas (vendas porta a porta), Corretor de Imóveis, Cozinheiro (a), 



 

 
 

Cuidadora de Idosos, Educador Social Temporário,. Eletricista de Autos, Empregada 

Doméstica, Farmacêutico (CRF ativo), Funileiro, Instalador de Alarmes, 

Instalador/Montador de Toldos e Painéis, Instrutor de Inglês, Lavador de Veículos, 

Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Máquinas Pesadas 

(Diesel), Mecânico de Refrigeração, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista de 

Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista Entregador, Operador 

de Produção (Serviço Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Polidor de Veículos, 

Porteiro, Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Noturno, Representante de 

Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico em Elétrica 

(Subestação), Técnico em Instrumentação, Vendedor, Vendedor em Ótica, Vendedor 

Externo, Vendedor Externo de Pacotes de Internet e Vendedora de Materiais de 

Construção. 
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Detran lacra quatro desmanches por venda irregular de peças de 

veículos em Caraguá 

 

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

comercializavam irregularmente peças de veículos, em Caraguatatuba.  A ação foi 

realizada em conjunto com a Polícia Militar e prefeitura. 

Os desmanches interditados não tinham autorização do Detran para vender peças 

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

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

automóvel com ocorrência de furto e roubo foram apreendidos e levados para a 

delegacia. 

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

autuada e responderá a processo administrativo junto ao Departamento de 

Trânsito. O Detran ressalta que a aplicação de qualquer penalidade será 

somente após o trânsito em julgado do processo administrativo sancionatório onde 

sejam observados o contraditório e a ampla defesa. 

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

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

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

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

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

diretor-presidente do Detran-SP. 



 

 
 

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

estabelecimentos credenciados no portal do Departamento de Trânsito antes de 

efetuar qualquer serviço. A busca pode ser feita em detran.sp.gov.br na aba de 

"Credenciados". Caso a empresa não seja encontrada durante a pesquisa, o 

procedimento não deve ser realizado no local. Além disso, é de suma importância 

exigir sempre a nota fiscal do serviço que foi realizado. 

Conforme informou, constantemente ações semelhantes são realizadas em todo o 

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

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

punindo aqueles fazem comércio ilegal de peças. 
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Finanças e telefonia móvel dominam os 3,7 mil atendimentos do 

Procon de Caraguá no 1º semestre 

 

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba formalizou 3.797 atendimentos no 

primeiro semestre de 2022 relativos a problemas financeiros e de telefonia celular 

nos cinco primeiros meses do ano. Somente no mês de junho as reclamações 

sobre transporte de passageiros lideraram o balanço. 

As reclamações de bancos envolveram envios de serviços ou produtos sem a 

solicitação dos correntistas, como empréstimos consignados, além da cobrança de 

parcelas de empréstimos não solicitados e contratos entre os meses de fevereiro e 

abril. 

As queixas de operadoras de telefonia celular foram relacionadas às cobranças 

indevidas ou abusivas, aumento de tarifas sem prévia comunicação, mudança para 

um plano superior sem a autorização do proprietário da linha, não cumprimento de 

ofertas e recisão unilateral de contrato com maior incidência de janeiro a maio de 

2022.   

Em junho, os consumidores relataram a não emissão do extrato de crédito e não 

devolução dos valores de créditos do cartão da empresa Praiamar Transportes. 

Das 3.797 reclamações formalizadas, 88% tiveram resolução antes da audiência e 

outras 133 se resolveram com a realização da audiência. 



 

 
 

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

pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É preciso apresentar 

RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de 

serviço, comprovante de pagamento e outros.  

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo 

Caraguatatuba 156, bem como ao acessar o site 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 14 

funcionários.  

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

a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 

908, no Centro. Mais informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Caraguá se destaca como maior produtora de berinjela japonesa do 

Estado de São Paulo 

 

Caraguatatuba é considerada uma das maiores produtoras de berinjelas japonesas 

do Estado de São Paulo. Em 2017 foi destaque, após enviar 31% da safra para o 

Entreposto Terminal de São Paulo (ETSP), para comercialização. Desde então, a 

produção na cidade cresceu de 398 para 439 toneladas em 2021. 

A cidade já é produtora há mais de 30 anos do legume, que é um dos principais 

alimentos que compõe a merenda escolar. 

De acordo com a Prefeitura, cerca de 1,5 tonelada do legume é fornecido 

anualmente para escolas municipais, desde 2018. O fornecimento é feito por 

produtores de Caraguatatuba, o que além de resultar em uma alimentação mais 

saudável, fomenta a agricultura familiar do município. 

No sítio de Massaru Matsumoto, a berinjela japonesa é cultivada há mais de 40 

anos. A colheita, durante a safra, é feita duas vezes por semana e são produzidos, 

em média, 50 caixas com 10 kg, totalizando 500 kg por colheita. 

Ele conta que o diferencial do produto é o sabor e a textura. Além de mais 

adocicada, a qualidade do fruto cultivado na área rural é superior ao da berinjela 

comum vendida no mercado. “Quem experimenta só quer consumir dela. Ela é 

mais doce, não apresenta aquela acidez comum das berinjelas vendidas em 

supermercados”, disse. 

A cultura da berinjela precisa de alta temperatura para o desenvolvimento e, por 

isso, o clima do Litoral Norte é bastante favorável. 

De acordo com o agricultor, a maturação e colheita são fundamentais quando se 

fala da qualidade do produto final. 



 

 
 

“A berinjela tem uma colheita diferenciada, ela tem um ponto de maturação certo 

para ser colhida, para que ela dure mais e ofereça um sabor melhor”, contou. 

E o segredo da boa safra também é o investimento em tecnologia. O trabalho de 

irrigação não é mais manual. Agora muitos sítios possuem um sistema de irrigação, 

por meio de tubos de gotejamento de água, nutrientes e defensivos, o que evita 

desperdício de água. 

Toda a produção de berinjela é escoada com agilidade em Caraguatatuba. A 

comercialização é feita com a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de 

São Paulo (Ceagesp) e parte é adquirida pelo próprio município para o cardápio 

escolar e tem excelente aceitação. 
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Após 2 anos de pandemia, Caraguatatuba retoma Festival do 

Camarão em julho 

 

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

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

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

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

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

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

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

60. 

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

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

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

grandes novidades. Manifestações culturais, registros audiovisuais do cotidiano da 

vida caiçara, dentre outras atividades farão parte da festa. 

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

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

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

participantes. 



 

 
 

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

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

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

que serão cedidas pela Fundação. 

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

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

Camaroeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
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MP processa Prefeitura de Caraguá, concessionária e universidade por 

falta de acessibilidade 

Segundo texto da ação, construção de acesso e melhorias no local está sob 

impasse há dois anos com 'jogo de empurra' entre as partes; na parte interna 

faculdade apresentou estudo que resolveria parcialmente problemas, mas obras 

não começaram. 

 

O Ministério Público entrou com uma ação na Justiça contra a Prefeitura de 

Caraguatatuba, a concessionária Tamoios e a sociedade mantenedora do Centro 

Universitário Módulo por descumprimento de acessibilidade na unidade de ensino.  

A ação, assinada pelo promotor Renato Queiroz de Lima, diz que o estado atual do 

acesso ao centro universitário prejudica a locomoção de pessoas com deficiência e 

sujeita a riscos devido ao Campus Martin de Sa   estar em área de grande 

movimento de veículos.  

Segundo o MP, as calc  adas de acesso têm degrau alto, não tem iluminação no 

trecho, assim como piso ta  til ou rampa de acesso. As irregularidades também 

foram encontradas no interior da universidade.  

A ação explica que a instituição de ensino superior desenvolveu um planejamento 

que resolveria parcialmente os problemas de acessibilidade, mas o centro 

universitário justificou que as obras não tiveram início devido à pandemia.  



 

 
 

No texto, a promotoria justifica que os órgãos acabam criando um "jogo de 

empurra", já que o inquérito para apurar a responsabilidade sobre as obras tramita 

há mais de dois anos e que as partes "tentam se esquivar de suas 

responsabilidades ao atribuir a autoria a outros entes". Não há prazo para que o 

processo seja julgado e a Justiça determinou a manifestação das partes.  

O que dizem os citados 

Em nota, a sociedade empreendedora que é mantenedora do Centro Universitário 

Módulo informou que "já prestou todas as informações nos autos do procedimento 

perante o Ministério Público, não possuindo qualquer pendência de acessibilidade". 

O comunicado ainda diz que a instituição cooperou com o MP para "levantar as 

obras de acessibilidade necessárias no entorno do campus em razão da ampliação 

da rodovia, cuja responsabilidade de execução é do Poder Público.”  

A Prefeitura de Caraguá informou que aguarda a citação da Justiça para se 

manifestar no processo da referida ação civil. A Concessionária Tamoios informou 

que não foi notificada da ação até o momento.  
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Queixas sobre transporte público lideram reclamações no Procon de 

Caraguá 

Mesmo após troca de empresas terceirizadas, levantamento de junho mostra que 

setor ainda gera problemas na cidade 

 

Um levantamento feito pelo Procon (Programa de Proteção e Defesa do 

Consumidor) de Caraguatatuba apontou que reclamações sobre transporte são as 

mais recorrentes na cidade. Conforme o relatório de junho, mais de seiscentos 

procedimentos foram formalizados, além de 1,3 mil atendimentos não 

formalizados. 

O serviço de proteção ao consumidor apontou que junho foi marcado por queixas 

atreladas às cobranças abusivas, rescisão de contrato, reajuste abusivo e 

reclamações sobre transporte ferroviário de passageiros, ao lado de outras 

modalidades como cargas, aéreo e marítimo. 

Dados do Procon indicam que 175 consultas simples foram realizadas neste 

período, além de 19 atendimentos preliminares e 217 cartas de informações 

prévias. Destas, ao menos 27 foram finalizadas com acordos. Das 77 audiências 

marcadas pelo órgão, somente em uma o fornecedor deixou de comparecer para 

esclarecimentos. 



 

 
 

Para efetuar uma reclamação o consumidor deve ir até a unidade pessoal ou 

através de terceiros, com uma procuração. É necessário apresentar CPF, RG e 

também elementos pertinentes à reclamação, como comprovante de pagamento, 

ordem de serviço e nota fiscal. O Procon de Caraguatatuba está localizado na 

avenida Frei Pacífico Wagner, nº 908, no Centro. 

Terceirizadas – Após uma série de transtornos com a empresa Praiamar, 

Caraguatatuba vive uma nova fase no transporte público. Desde o último mês, a 

Expresso Fênix é a responsável pelo serviço no município. “É uma nova empresa, 

uma nova história que estamos recomeçando, e vou fazer de tudo para dar certo e 

entregar o melhor para população”, comentou o prefeito Aguilar Junior (MDB). 

A expectativa da Prefeitura é que todo o funcionamento dos ônibus possa ser 

fiscalizado com o uso do aplicativo Cittamobi, ferramenta que mostra a localização 

atualizada em tempo real de ônibus, que começou a funcionar em Caraguatatuba 

em 2021. 
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PAT de Caraguatatuba tem 125 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (11) o quadro de vagas para 125 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são de 10 para Corretor de Imóveis, 10 para Motoboy e 

outras 10 para Vendedor Externo. Ainda há oito vagas para Promotor de Vendas 

para Pessoa com Deficiência (PcD). 

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, Ajudante de 

Calheiro, Atendente, Atendente de Mesa (buffet self service), Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Manutenção 

Predial, Auxiliar de Mecânico, Balconista de Padaria, Chapeiro, Chefe de Cozinha, 

Consultor de Vendas (vendas porta a porta), Corretor de Imóveis, Cozinheiro (a), 

Cuidadora de Idosos, Educador Social Temporário,. Eletricista de Autos, Empregada 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Doméstica, Farmacêutico (CRF ativo), Funileiro, Instalador de Alarmes, 

Instalador/Montador de Toldos e Painéis, Instrutor de Inglês, Lavador de Veículos, 

Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Máquinas Pesadas 

(Diesel), Mecânico de Refrigeração, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista de 

Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista Entregador, Operador 

de Produção (Serviço Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Polidor de Veículos, 

Porteiro, Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Noturno, Representante de 

Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico em Elétrica 

(Subestação), Técnico em Instrumentação, Vendedor, Vendedor em Ótica, Vendedor 

Externo, Vendedor Externo de Pacotes de Internet e Vendedora de Materiais de 

Construção. 
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Caraguatatuba participa do Anime Friends em SP e lança 2ª edição do 

Geek Games 2023 

 

O prefeito Aguilar Junior esteve presente na abertura do Anime Friends, em São 

Paulo, na última sexta-feira (8), neste que é considerado o maior festival de cultura 

pop asiática da América Latina. 

O evento contou com um estande da Prefeitura de Caraguatatuba e o prefeito 

aproveitou para divulgar e lançar a 2ª edição do Geek Games 2023, que será 

realizado de 5 a 7 de maio de 2023, na Praça da Cultura, no Centro, com diversas 

atrações como vídeo games, Lan Party, card games, jogos de tabuleiro, batalha 

medieval, dubladores, youtubers, torneio cosplay e muito mais. 

O prefeito Aguilar Junior destacou ser um momento de alegria, já que por conta da 

pandemia, a cidade ficou dois anos sem promover a feira. “Para você que gosta 

desse evento, já anota na agenda, é uma grande oportunidade de reunir amigos e 

trocar experiências”, disse. 

Aguilar Junior ainda relembrou a primeira edição do Geek Games realizada em 

2020. “Mais de 9 mil pessoas visitaram o evento durante três dias. Para ano que 

vem buscamos, através do Anime Friends, novos expositores e atrações. Em breve 

divulgaremos a programação completa e contamos com a participação de todos 

para que seja mais um sucesso”, ressaltou. 

A abertura do Anime Friends contou com a presença do governador Rodrigo Garcia, 

que na oportunidade, esteve junto ao prefeito Aguilar Junior. O prefeito agradeceu 



 

 
 

as benfeitorias recebidas, principalmente o início do recapeamento de vicinais na 

região sul, e reforçou que aguarda ansioso o início do recapeamento na SP- 55 e a 

abertura integral do Hospital Regional. 

No primeiro dia de Anime Friends, 30 alunos da EMEF Luiz Ribeiro Muniz, do bairro 

Martim de Sá, visitaram o festival. Os estudantes do 6º ao 9º ano puderam 

vivenciar pela primeira vez a experiência de um evento fora da cidade e contam 

que superaram as expectativas e aguardam ansiosos o Geek Games, em 

Caraguatatuba. 

Personagem cosplay representa Caraguatatuba 

Giovanna Custódio Chincoa Cruz, de 21 anos, é ex-estagiária da Prefeitura de 

Caraguatatuba e representou a cidade como cosplay com a personagem Abby do 

filme Turning Red da Disney.  

Para Giovanna foi uma experiência incrível presenciar novamente um evento pós-

pandemia. “Senti falta da sensação de estar próxima das personagens que eu 

gosto e de encontrar amigos de longe. É muito bom conseguir voltar a presenciar 

tudo isso novamente. Para quem gosta desse universo, é um mundo mágico e 

recomendo conhecer a Geek Games 2023”, destacou. 

Cosplay é um termo em inglês, formado pela junção das 

palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou interpretação). É 

considerado um hobby onde os participantes se fantasiam de personagens fictícios 

da cultura pop japonesa. 
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Festival Jazz & Vinhos movimenta mais de R$ 1 milhão em 

Caraguatatuba 

 

Quem passou pela Praça da Cultura no Centro de Caraguatatuba entre os dias 30 

de junho e 3 de julho se surpreendeu com a agitação do 5º Jazz & Vinhos Festival. 

Um balanço feito pela Secretaria de Turismo mostrou que o evento movimentou 

mais de R$ 1 milhão entre vendas e serviços. 

Assim, a atração encerrou sendo considerada um verdadeiro sucesso pela gestão 

municipal, tendo cumprindo seu propósito de impulsionar a economia local, levar 

entretenimento à população e atrair visitantes no período da baixa temporada. 

Os estabelecimentos participantes comercializaram cerca de 7.300 pratos, entre 

porções elaboradas à base de massas salgadas, petiscos como queijos e 

antepastos e, ainda, diversos tipos de doces finos. Além disso, foram vendidas 

3.500 garrafas de vinho. 

Além da boa gastronomia, o evento também agradou o público com uma extensa 

programação musical, somando mais de10 apresentações gratuitas, entre atrações 

com artistas locais e convidados do estilo jazz e blues, que animaram 

aproximadamente 15 mil pessoas nos quatro dias de festa. 
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Caraguatatuba participa do Anime Friends em SP e lança 2ª edição do 

Geek Games 2023 

 

O prefeito Aguilar Junior esteve presente na abertura do Anime Friends, em São 

Paulo, na última sexta-feira (8), neste que é considerado o maior festival de cultura 

pop asiática da América Latina. 

O evento contou com um estande da Prefeitura de Caraguatatuba e o prefeito 

aproveitou para divulgar e lançar a 2ª edição do Geek Games 2023, que será 

realizado de 5 a 7 de maio de 2023, na Praça da Cultura, no Centro, com diversas 

atrações como vídeo games, Lan Party, card games, jogos de tabuleiro, batalha 

medieval, dubladores, youtubers, torneio cosplay e muito mais. 

O prefeito Aguilar Junior destacou ser um momento de alegria, já que por conta da 

pandemia, a cidade ficou dois anos sem promover a feira. “Para você que gosta 

desse evento, já anota na agenda, é uma grande oportunidade de reunir amigos e 

trocar experiências”, disse. 

Aguilar Junior ainda relembrou a primeira edição do Geek Games realizada em 

2020. “Mais de 9 mil pessoas visitaram o evento durante três dias. Para ano que 

vem buscamos, através do Anime Friends, novos expositores e atrações. Em breve 

divulgaremos a programação completa e contamos com a participação de todos 

para que seja mais um sucesso”, ressaltou. 



 

 
 

A abertura do Anime Friends contou com a presença do governador Rodrigo Garcia, 

que na oportunidade, esteve junto ao prefeito Aguilar Junior. O prefeito agradeceu 

as benfeitorias recebidas, principalmente o início do recapeamento de vicinais na 

região sul, e reforçou que aguarda ansioso o início do recapeamento na SP- 55 e a 

abertura integral do Hospital Regional. 

No primeiro dia de Anime Friends, 30 alunos da EMEF Luiz Ribeiro Muniz, do bairro 

Martim de Sá, visitaram o festival. Os estudantes do 6º ao 9º ano puderam 

vivenciar pela primeira vez a experiência de um evento fora da cidade e contam 

que superaram as expectativas e aguardam ansiosos o Geek Games, em 

Caraguatatuba. 

Personagem cosplay representa Caraguatatuba 

Giovanna Custódio Chincoa Cruz, de 21 anos, é ex-estagiária da Prefeitura de 

Caraguatatuba e representou a cidade como cosplay com a personagem Abby do 

filme Turning Red da Disney. 

Para Giovanna foi uma experiência incrível presenciar novamente um evento pós-

pandemia. “Senti falta da sensação de estar próxima das personagens que eu 

gosto e de encontrar amigos de longe. É muito bom conseguir voltar a presenciar 

tudo isso novamente. Para quem gosta desse universo, é um mundo mágico e 

recomendo conhecer a Geek Games 2023”, destacou. 

Cosplay é um termo em inglês, formado pela junção das 

palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou interpretação). É 

considerado um hobby onde os participantes se fantasiam de personagens fictícios 

da cultura pop japonesa. 
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MP processa Prefeitura de Caraguatatuba, concessionária Tamoios e 

universidade por falta de acessibilidade 

 

O Ministério Público (MP) entrou na Justiça com uma ação contra a Prefeitura de 

Caraguatatuba, concessionária Tamoios e Centro Universitário Módulo por não 

cumprir com um acordo que previa melhorias na acessibilidade na instituição de 

ensino. 

De acordo com o MP, as calc  adas de acesso têm degrau alto, há pouca com 

iluminação no local, além da deficiência no piso ta  til e rampa de acesso. 

Irregularidades foram encontradas também no interior da instituição de ensino. 

No texto da ação, o MP explica que a universidade prometeu melhorar o acesso e 

até teria feito planejamento que resolveria parcialmente os problemas de 

acessibilidade, mas as obras não tiveram início por causa da pandemia. 

A ação, assinada pelo promotor Renato Queiroz de Lima, diz que o estado atual do 

acesso ao centro universitário prejudica a locomoção de pessoas com deficiência e 

sujeita a riscos de acidentes, já que o Campus Martin de Sa   encontra-se em área 

de grande movimento de veículos. 

De acordo com o promotor, os órgãos acabam criando um “jogo de empurra”, já 

que o inquérito para apurar a responsabilidade sobre as obras tramita há mais de 



 

 
 

dois anos e que as partes “tentam se esquivar de suas responsabilidades ao 

atribuir a autoria a outros entes”. Não há prazo para que o processo seja julgado e 

a Justiça determinou a manifestação das partes. 

Em nota, a  mantenedora do Centro Universitário Módulo informou que “já prestou 

todas as informações nos autos do procedimento perante o Ministério Público, não 

possuindo qualquer pendência de acessibilidade”. O comunicado ainda diz que a 

instituição cooperou com o MP para “levantar as obras de acessibilidade 

necessárias no entorno do campus em razão da ampliação da rodovia, cuja 

responsabilidade de execução é do Poder Público.” 

A Prefeitura de Caraguatatuba informou que aguarda a citação da Justiça para se 

manifestar no processo da referida ação civil. A Concessionária Tamoios informou 

que ainda não foi notificada da ação. 
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PAT de Caraguatatuba tem 125 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (11) o quadro de vagas para 125 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são de 10 para Corretor de Imóveis, 10 para Motoboy e 

outras 10 para Vendedor Externo. Ainda há oito vagas para Promotor de Vendas 

para Pessoa com Deficiência (PcD). 

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. 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

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, Ajudante de 

Calheiro, Atendente, Atendente de Mesa (buffet self service), Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Manutenção 

Predial, Auxiliar de Mecânico, Balconista de Padaria, Chapeiro, Chefe de Cozinha, 

Consultor de Vendas (vendas porta a porta), Corretor de Imóveis, Cozinheiro (a), 

Cuidadora de Idosos, Educador Social Temporário,. Eletricista de Autos, Empregada 

Doméstica, Farmacêutico (CRF ativo), Funileiro, Instalador de Alarmes, 

Instalador/Montador de Toldos e Painéis, Instrutor de Inglês, Lavador de Veículos, 

Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Máquinas Pesadas 

(Diesel), Mecânico de Refrigeração, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista de 

Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista Entregador, Operador 

de Produção (Serviço Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Polidor de Veículos, 

Porteiro, Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Noturno, Representante de 

Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico em Elétrica 

(Subestação), Técnico em Instrumentação, Vendedor, Vendedor em Ótica, Vendedor 

Externo, Vendedor Externo de Pacotes de Internet e Vendedora de Materiais de 

Construção. 
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CCZ de Caraguatatuba agenda em três horas 300 animais para 

castração e encerra vagas de julho 

 

As 300 vagas disponíveis para castração de cães e gatos do mês de julho já foram 

preenchidas. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba encerrou 

às 12h de sexta-feira (8). 

Os interessados que não conseguiram a vaga desta vez devem aguardar nova 

agenda, que será divulgada previamente no site da Prefeitura. 

O CZZ reforça aos agendados que compareçam à avaliação com o veterinário do 

espaço. Quem faltar, além de perder a vaga, impede que outras pessoas tenham a 

oportunidade. 



 

 
 

Na avaliação, os animais recebem vacinação antirrábica, microchip e são pesados 

e identificados. Logo depois, o proprietário realiza agendamento para castração na 

clínica. O animal que não for levado à avaliação perde a vaga automaticamente. 

O CCZ está localizado na Avenida Ministro Dílson Funaro, 115, no Jardim Britânia. 

Telefone (12) 3887-6888. 
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Caraguatatuba conquista sete pódios em competição de natação 

realizada em Santo André 

 

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

participou no final de semana, da Copa São Paulo de Inverno para Nadadores 

Vinculados 2022, em Santo André. 

A equipe de natação de Caraguatatuba conquistou, ao todo, sete pódios, sendo um 

Ouro e quatro medalhas de Bronze. O destaque do município ficou com Gabriel 

Villegas, 14 anos, que ficou em 1º Lugar no 100m borboleta. 

“No dia que chegamos a Santo André já fomos direto para o reconhecimento da 

piscina. Fizemos um treino e percebi que era bem mais cansativo por ser de 50 

metros e a de Caraguatatuba é de 25 metros”, avalia. 



 

 
 

“Na primeira prova estava bem nervoso e cheguei em 5° lugar nos 200 metros 

medley. Após terminar o dia fui para o alojamento jantar e descansar para próxima 

prova. No segundo dia de competição o treinador Lucas Rocha me passou técnicas 

de como fazer a prova e quando fui para a piscina fiz exatamente o que ele pediu e 

assim consegui o primeiro lugar no 100m borboleta”, complementa. 

“Quando eu saí da piscina, fiquei observando os outros competidores para ver se 

batiam meu tempo. Quando vi no telão meu nome em primeiro lugar fique muito 

emocionado. Eu e meu treinador gritamos emocionados”, finaliza. 

Confira a classificação geral de Caraguatatuba:  

Eduarda Palmieri – Petiz 01  

5º Lugar: 100m costas 

6º Lugar: 200m livre 

4º Lugar: 100m livre 

Lara Martinez – Juvenil 02  

3º Lugar: 100m borboleta 

6º Lugar: 200m medley 

3º Lugar: 100m peito 

Ana Luiza Marcelino – Juvenil 02 

3º Lugar: 50m livre 

5º Lugar: 100m livre 

Clara Brandão – Juvenil 02 

7º Lugar: 50m livre 

8º Lugar: 100m livre 

Luiza Lourenço – Petiz 02 

10° Lugar: 100m peito 

22º Lugar: 100m livre 

Gabriel Aaron – Infantil 02 

15º Lugar: 100m peito 

15º Lugar: 50m livre 

19º Lugar: 100m livre 

Gabriel Villegas – Infantil 02 

1º Lugar: 100m borboleta 



 

 
 

3º Lugar: 100m livre 

6º Lugar: 200m medley 

Walter Camargo Junior – 02/sênior  

27º Lugar: 50m livre 

18º Lugar: 100m livre 
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Caraguatatuba fica na 5ª colocação no xadrez nos Jogos Regionais 

2022 

 

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

estreou no final de semana nos Jogos Regionais 2022. A cidade ficou na 5ª 

colocação do xadrez, primeira modalidade que disputou na competição. 

A Secretaria de Esportes e Recreação participou da modalidade Adulto Masculino 

com os atletas Fabio Lins, Douglas Brulher, Carlos Eduardo, Nicolas Padilha, 

Gabriel Alves e Gabriel Lira. O quinto lugar foi recebido com alegria pelos 

competidores. 

Jogos Regionais 2022 



 

 
 

Como novidade para o ano, o Governo do Estado de São Paulo optou por não 

realizar os jogos em uma cidade sede, com os confrontos sendo divididos pelas 

cidades da 2ª Região Esportiva, na qual Caraguatatuba é enquadrada. 

As modalidades individuais serão disputadas em cidades especificas que ainda 

serão anunciadas, enquanto nas coletivas, com chaveamento por grupos, os jogos 

serão disputados com turno e returno nas cidades inscritas nas modalidades. Ao 

todo, 28 municípios estão inscritos para os jogos da 2ª Região Esportiva. 

Os 250 atletas serão divididos entre as 26 modalidade de Atletismo (Feminino e 

masculino), Basquete (Masculino), Bocha (Masculino), Futebol (Sub-20 masculino), 

Futsal (Feminino), Ginástica Rítmica (Feminino), Handebol (Masculino e feminino), 

Judô (Masculino e feminino), Karatê (Feminino e masculino), Malha (Masculino), 

Natação (Feminino, masculino e equipe mista), Tênis (Masculino e feminino), Tênis 

de Mesa (Masculino e feminino), Vôlei de Praia (Masculino e feminino), Voleibol 

(masculino e feminino) e Xadrez (masculino). 

“Caraguatatuba tem tradições de glórias e conquistas nos Jogos Regionais. Acredito 

que este ano não será diferente e nos destacaremos nas modalidades que iremos 

disputar. Desejo sorte e boas competições aos nossos 250 atletas”, diz Edvaldo 

Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 
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‘Bairro a Bairro’ inicia trabalhos na região Sul de Caraguatatuba nesta 

segunda-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos 

(Sesep), continua nesta segunda-feira (11) com as ações de zeladoria do ‘Bairro a 

Bairro’ até a próxima sexta-feira (15/7), em diversas localidades da região Sul. 

Desde a última segunda-feira (4), as equipes da Sesep executam atividades de 

limpeza e manutenção de vias nos bairros do Perequê-Mirim, Pegorelli, Travessão, 

Jardim Tarumãs e Vapapesca. As equipes da Sesep já recolheram 120 toneladas 

de resíduos das ruas dessas localidades. 



 

 
 

O ‘Bairro a Bairro’ é uma força-tarefa de 120 trabalhadores que, de segunda a 

sexta-feira, a partir das 6h, percorrem diariamente os bairros da cidade, dando 

mais agilidade e eficiência à manutenção das vias públicas. 

Após a conclusão dos trabalhos nas ruas da região Sul, a Secretaria de Serviços 

inicia as atividades de limpeza e manutenção de vias e logradouros públicos dos 

bairros da região Norte da cidade. 

No mutirão, a Sesep executa serviços de roçada, varrição, capina, pintura de guias 

e bota-fora, com apoio de duas retroescavadeiras, uma varredeira mecânica, duas 

capinadeira ‘bob bod’ e quatro caminhões para recolher os materiais em um curto 

período de tempo. 
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Caraguatatuba participa do Anime Friends em SP e lança 2ª edição do 

Geek Games 2023 

 

O prefeito Aguilar Junior esteve presente na abertura do Anime Friends, em São 

Paulo, na última sexta-feira (8), neste que é considerado o maior festival de cultura 

pop asiática da América Latina. 

O evento contou com um estande da Prefeitura de Caraguatatuba e o prefeito 

aproveitou para divulgar e lançar a 2ª edição do Geek Games 2023, que será 

realizado de 5 a 7 de maio de 2023, na Praça da Cultura, no Centro, com diversas 

atrações como vídeo games, Lan Party, card games, jogos de tabuleiro, batalha 

medieval, dubladores, youtubers, torneio cosplay e muito mais. 

O prefeito Aguilar Junior destacou ser um momento de alegria, já que por conta da 

pandemia, a cidade ficou dois anos sem promover a feira. “Para você que gosta 

desse evento, já anota na agenda, é uma grande oportunidade de reunir amigos e 

trocar experiências”, disse. 



 

 
 

Aguilar Junior ainda relembrou a primeira edição do Geek Games realizada em 

2020. “Mais de 9 mil pessoas visitaram o evento durante três dias. Para ano que 

vem buscamos, através do Anime Friends, novos expositores e atrações. Em breve 

divulgaremos a programação completa e contamos com a participação de todos 

para que seja mais um sucesso”, ressaltou. 

A abertura do Anime Friends contou com a presença do governador Rodrigo Garcia, 

que na oportunidade, esteve junto ao prefeito Aguilar Junior. O prefeito agradeceu 

as benfeitorias recebidas, principalmente o início do recapeamento de vicinais na 

região sul, e reforçou que aguarda ansioso o início do recapeamento na SP- 55 e a 

abertura integral do Hospital Regional. 

No primeiro dia de Anime Friends, 30 alunos da EMEF Luiz Ribeiro Muniz, do bairro 

Martim de Sá, visitaram o festival. Os estudantes do 6º ao 9º ano puderam 

vivenciar pela primeira vez a experiência de um evento fora da cidade e contam 

que superaram as expectativas e aguardam ansiosos o Geek Games, em 

Caraguatatuba. 

Personagem cosplay representa Caraguatatuba 

Giovanna Custódio Chincoa Cruz, de 21 anos, é ex-estagiária da Prefeitura de 

Caraguatatuba e representou a cidade como cosplay com a personagem Abby do 

filme Turning Red da Disney. 

Para Giovanna foi uma experiência incrível presenciar novamente um evento pós-

pandemia. “Senti falta da sensação de estar próxima das personagens que eu 

gosto e de encontrar amigos de longe. É muito bom conseguir voltar a presenciar 

tudo isso novamente. Para quem gosta desse universo, é um mundo mágico e 

recomendo conhecer a Geek Games 2023”, destacou. 

Cosplay é um termo em inglês, formado pela junção das 

palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou interpretação). É 

considerado um hobby onde os participantes se fantasiam de personagens fictícios 

da cultura pop japonesa. 
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Caraguatatuba está com inscrições abertas para cursos de Iniciação à 

Costura, Confecção de Boneca de Pano e Customização 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza até terça-feira (12), inscrições para os 

cursos de Iniciação à Costura, Confecção de Boneca de Pano e Customização. Ao 

todo, são ofertadas 36 vagas. 

As inscrições são realizadas das 9h às 16h e devem ser feitas, presencialmente, na 

sede do Fundo Social. Os interessados devem apresentar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

Cada área possui 12 vagas, divididas por seis alunos nos períodos da manhã das 

8h30 às 11h30, e da tarde, das 13h30 às 16h30. 



 

 
 

O curso de Iniciação à Costura será realizado duas vezes por semana, direcionado 

para pessoas que nunca tiveram contato na área e queiram adquirir um novo ramo 

de atuação. 

Já os cursos de Confecção de Boneca de Pano e Customização serão realizados 

uma vez na semana e o participante necessita ter noções práticas de costura. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander). Mais informações no telefone (12) 3897-5656. 
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Festival Jazz & Vinhos movimenta mais de R$ 1 milhão em 

Caraguatatuba 

 

Quem passou pela Praça da Cultura no Centro de Caraguatatuba entre os dias 30 

de junho e 3 de julho se surpreendeu com a agitação do 5º Jazz & Vinhos Festival. 

Um balanço feito pela Secretaria de Turismo mostrou que o evento movimentou 

mais de R$ 1 milhão entre vendas e serviços. 

Assim, a atração encerrou sendo considerada um verdadeiro sucesso pela gestão 

municipal, tendo cumprindo seu propósito de impulsionar a economia local, levar 

entretenimento à população e atrair visitantes no período da baixa temporada. 

Os estabelecimentos participantes comercializaram cerca de 7.300 pratos, entre 

porções elaboradas à base de massas salgadas, petiscos como queijos e 



 

 
 

antepastos e, ainda, diversos tipos de doces finos. Além disso, foram vendidas 

3.500 garrafas de vinho. 

Além da boa gastronomia, o evento também agradou o público com uma extensa 

programação musical, somando mais de10 apresentações gratuitas, entre atrações 

com artistas locais e convidados do estilo jazz e blues, que animaram 

aproximadamente 15 mil pessoas nos quatro dias de festa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Finanças e telefonia móvel dominam os 3,7 mil atendimentos do 

Procon de Caraguá no 1º semestre 

 

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba formalizou 3.797 atendimentos no 

primeiro semestre de 2022 relativos a problemas financeiros e de telefonia celular 

nos cinco primeiros meses do ano. Somente no mês de junho as reclamações 

sobre transporte de passageiros lideraram o balanço. 

As reclamações de bancos envolveram envios de serviços ou produtos sem a 

solicitação dos correntistas, como empréstimos consignados, além da cobrança de 

parcelas de empréstimos não solicitados e contratos entre os meses de fevereiro e 

abril. 



 

 
 

As queixas de operadoras de telefonia celular foram relacionadas às cobranças 

indevidas ou abusivas, aumento de tarifas sem prévia comunicação, mudança para 

um plano superior sem a autorização do proprietário da linha, não cumprimento de 

ofertas e recisão unilateral de contrato com maior incidência de janeiro a maio de 

2022. 

Em junho, os consumidores relataram a não emissão do extrato de crédito e não 

devolução dos valores de créditos do cartão da empresa Praiamar Transportes. 

Das 3.797 reclamações formalizadas, 88% tiveram resolução antes da audiência e 

outras 133 se resolveram com a realização da audiência. 

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

pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É preciso apresentar 

RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de 

serviço, comprovante de pagamento e outros. 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo 

Caraguatatuba 156, bem como ao acessar o site 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 14 

funcionários. 

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

a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 

908, no Centro. Mais informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo 

Caraguatatuba 156 ou site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 
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Caraguatatuba estreia com duas vitórias em campeonato de basquete 

masculino Sub-16 

 

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

da Associação de Basquete de Caraguatatuba (ABASC), estrearam no final de 

semana, na Competição de Basquete da Federação Paulista Região 3, em Taubaté. 

A cidade foi representada pela equipe masculina Sub-16 e venceu seus dois jogos 

de estreia. No primeiro confronto, os meninos derrotaram Paraisópolis por 49 x 23. 

Na segunda partida, Caraguatatuba enfrentou Pindamonhangaba, vencendo por 49 

x 30. A equipe do município retorna para as quadras no dia 19 de agosto. 

No feminino, Caraguatatuba estreia na competição nas modalidade Sub-14 e Sub-

16 no dia 30 de julho. 
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Mais de R$ 69 mil em multas são aplicadas pela Atividade Delegada 

Ambiental em junho 

 

A operação conjunta da Prefeitura com a atividade Delegada da Polícia Ambiental 

resultou em R$ 69.059,00 em multas estaduais aplicadas no mês de junho, em 

Caraguatatuba. As autuações foram referentes a degradação ambiental em áreas 

de invasão, parcelamento irregular do solo e crimes de maus-tratos a animais 

registrados na região sul da cidade. 

A operação ainda registrou 221 abordagens, 36 veículos vistoriados e 92 

fiscalizações realizadas em conjunto com a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Urbanismo e Fazenda. 



 

 
 

Neste período, seis boletins de ocorrência foram registrados e dois eram relativos a 

maus-tratos de aves em cativeiro e abandono de cães. Os casos foram atendidos, 

juntamente com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no bairro Gaivotas. 

Segundo os agentes da zoonose e da PM ambiental, 10 cães estavam em situação 

de abandono e apresentavam desnutrição. O proprietário foi localizado e autuado 

em R$ 30 mil. 

A prefeitura ressalta que todo o ato que infrinja as leis ambientais, seja ela pela 

invasão, desmatamento ou maus-tratos a animais, deve ser denunciada pela 

Central 156 ou na Polícia Militar Ambiental no telefone 3886-2200. 
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Conseg debate crimes digitais em reunião ordinária de quarta-feira 

 

O Conselho Comunitário de Segurança de Caraguatatuba (Conseg) realiza, nesta 

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

digitais, descuidos e vantagem alheia. O debate será na Videoteca Lucio Braun, 

1,107, no Centro.  

A reunião deverá abordar os aspectos e questões polêmicas a respeito dos delitos 

e criminalidade no meio digital, além de algumas práticas comuns como o 

estelionato, o ato ilegal de tirar vantagem de outras pessoas. 

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

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

população, então, os interessados podem participar dos encontros presenciais 

realizados sempre na segunda quarta-feira de cada mês. 



 

 
 

Quem quiser acompanhar as ações promovidas pelo Conseg Caraguatatuba pode 

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

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

competência são determinadas pela lei que os instituiu. Funcionam como 

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

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

Poder Público em prol do bem comum. 
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Setor de emergência odontológica da Prefeitura de Caraguatatuba 

atende 875 pessoas em três meses 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba possui, há três meses, atendimento odontológico 

emergencial 24 horas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) das regiões 

Centro e Sul. Até o momento, 875 pessoas utilizaram o serviço. 

O setor atua apenas em casos de urgência e emergência, de segunda a sexta-feira, 

das 19h às 6h30, e aos finais de semana e feriados durante 24 horas. 

Os procedimentos realizados são abertura de canais dentários para alívio da dor, 

exodontias (extrações), drenagens de abscessos, avulsões dentárias (perda de 

dente devido a um trauma) e curativos dentários. 



 

 
 

Procedimentos relacionados a próteses e tratamentos restauradores não são 

realizados, exceto restaurações de dentes anteriores, em casos de fraturas. 

O diretor de Saúde Bucal, André Trunkl, explica que caso haja necessidade de 

tratamento especializado, o paciente é direcionado às Unidades Básicas de Saúde 

para que seja encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no 

bairro Jardim Primavera. 

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, o atendimento 

odontológico continua nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 7h às 15h30. 

Serviço  

UPA Centro – Avenida Maranhão, 451 – Jardim Primavera 

UPA Sul – Rua José Geraldo Fernandes da Silva Filho, 297 – Perequê-Mirim 
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Com pandemia e desemprego, número de denúncias de violências 

contra idosos e PcD quase dobra 

 

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi) registrou 

um aumento de 96% no número de denúncias de violências contra os idosos e 

pessoas com deficiência (PcD). No último quadrimestre de 2021 foram 128 

denúncias levadas à Sepedi e no primeiro quadrimestre de 2022 esse número 

saltou para 251. 

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

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

são a violência financeira e a do abandono. 



 

 
 

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

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

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

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

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

família”, explicou a diretora. 

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

apoio e articulação política com as Secretarias de Desenvolvimento Social e 

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

Mulher e Polícia Militar e Civil. 

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

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

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

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

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

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

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

A rede de proteção, que envolve várias secretarias da Prefeitura de Caraguatatuba, 

está atenta aos casos de violações de direitos, negligência e violência, 

principalmente no que diz respeito aos idosos e pessoas com deficiência, 

praticadas por familiares, responsáveis ou cuidadores nesse período de pandemia. 

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

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

nesses casos. “Estamos atentos a esse aumento nos índices. Nossa equipe 

trabalha para minimizar esses efeitos terríveis nesse período de pandemia”. 

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

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

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

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

laços familiares rompidos. “Também buscamos uma instituição de longa 

permanência para abrigar PcD e idosos em situação de risco”, adianta Aguilar 

Junior. 

Canais de Denúncia 

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

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

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

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

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

mailto:sepedi@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

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

Assistência Social). 

Legislação e punições 

Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003): 

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

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

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

motivo de idade: 

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

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

discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo. 

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

ou responsabilidade do agente. 

 3º Não constitui crime a negativa de crédito motivada por 

superendividamento do idoso. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) 

Art. 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco 

pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua 

assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de 

autoridade pública: 

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

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

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

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

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

obrigado por lei ou mandado: 

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

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

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

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

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

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

Pena – reclusão de um a quatro anos. 

 2o Se resulta a morte: 

Pena – reclusão de quatro a 12 anos. 



 

 
 

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

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

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

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

saúde, sem justa causa, a pessoa idosa; 

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

judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei; 

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

civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público. 

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

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

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

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

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

Pena – reclusão de um a quatro anos e multa. 

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

recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento: 

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

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

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

de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida: 

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

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

imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso: 

Pena – detenção de um a três anos e multa. 

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

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

Pena – reclusão de dois a quatro anos. 

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

procuração: 

Pena – reclusão de dois a cinco anos. 

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

atos, sem a devida representação legal: 

Pena – reclusão de dois a quatro anos. 



 

 
 

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

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

deficiência: 

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

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

responsabilidade do agente. 

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

intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer 

natureza: 

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

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

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

pena de desobediência: 

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

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

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

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

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

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

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

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

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

depositário judicial; ou 

II – por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão. 

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

entidades de abrigamento ou congêneres: 

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

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

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

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

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

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

obter vantagem indevida para si ou para outrem: 

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



 

 
 

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

curador. 
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Com ação, Promotoria quer garantir acessibilidade em universidade 

de Caraguatatuba 

Estruturas no Centro Universitário Módulo não estão adequadas às normas 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verificados no interior da universidade. 

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

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

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

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

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

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

empresa Serveng, apontadas pela Queiroz Galvão como partes figurantes no 



 

 
 

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

ensino deve ser garantida pela Ideal Terraplanagem. 

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

necessárias para assegurar a acessibilidade plena das pessoas com deficiência, 

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

Centro Universitário Módulo, inclusive a estrutura interna da instituição de ensino. 
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Festival Jazz & Vinhos movimenta mais de R$ 1 milhão em 

Caraguatatuba 

 

Quem passou pela Praça da Cultura no Centro de Caraguatatuba entre os dias 30 

de junho e 3 de julho se surpreendeu com a agitação do 5º Jazz & Vinhos Festival. 

Um balanço feito pela Secretaria de Turismo mostrou que o evento movimentou 

mais de R$ 1 milhão entre vendas e serviços. 

Assim, a atração encerrou sendo considerada um verdadeiro sucesso pela gestão 

municipal, tendo cumprindo seu propósito de impulsionar a economia local, levar 

entretenimento à população e atrair visitantes no período da baixa temporada. Os 

estabelecimentos participantes comercializaram cerca de 7.300 pratos, entre 

porções elaboradas à base de massas salgadas, petiscos como queijos e 

antepastos e, ainda, diversos tipos de doces finos. Além disso, foram vendidas 

3.500 garrafas de vinho. 

Além da boa gastronomia, o evento também agradou o público com uma extensa 

programação musical, somando mais de10 apresentações gratuitas, entre atrações 

com artistas locais e convidados do estilo jazz e blues, que animaram 

aproximadamente 15 mil pessoas nos quatro dias de festa. 
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Caraguatatuba participa do Anime Friends em SP e lança 2ª edição do 

Geek Games 2023 

 

O prefeito Aguilar Junior esteve presente na abertura do Anime Friends, em São 

Paulo, na última sexta-feira (8), neste que é considerado o maior festival de cultura 

pop asiática da América Latina. 

O evento contou com um estande da Prefeitura de Caraguatatuba e o prefeito 

aproveitou para divulgar e lançar a 2ª edição do Geek Games 2023, que será 

realizado de 5 a 7 de maio de 2023, na Praça da Cultura, no Centro, com diversas 

atrações como vídeo games, Lan Party, card games, jogos de tabuleiro, batalha 

medieval, dubladores, youtubers, torneio cosplay e muito mais. 

O prefeito Aguilar Junior destacou ser um momento de alegria, já que por conta da 

pandemia, a cidade ficou dois anos sem promover a feira. “Para você que gosta 

desse evento, já anota na agenda, é uma grande oportunidade de reunir amigos e 

trocar experiências”, disse. 

Aguilar Junior ainda relembrou a primeira edição do Geek Games realizada em 

2020. “Mais de 9 mil pessoas visitaram o evento durante três dias. Para ano que 

vem buscamos, através do Anime Friends, novos expositores e atrações. Em breve 

divulgaremos a programação completa e contamos com a participação de todos 

para que seja mais um sucesso”, ressaltou. 

A abertura do Anime Friends contou com a presença do governador Rodrigo Garcia, 

que na oportunidade, esteve junto ao prefeito Aguilar Junior. O prefeito agradeceu 

as benfeitorias recebidas, principalmente o início do recapeamento de vicinais na 

região sul, e reforçou que aguarda ansioso o início do recapeamento na SP- 55 e a 

abertura integral do Hospital Regional. 

No primeiro dia de Anime Friends, 30 alunos da EMEF Luiz Ribeiro Muniz, do bairro 

Martim de Sá, visitaram o festival. Os estudantes do 6º ao 9º ano puderam 



 

 
 

vivenciar pela primeira vez a experiência de um evento fora da cidade e contam 

que superaram as expectativas e aguardam ansiosos o Geek Games, em 

Caraguatatuba. 

Personagem cosplay representa Caraguatatuba 

Giovanna Custódio Chincoa Cruz, de 21 anos, é ex-estagiária da Prefeitura de 

Caraguatatuba e representou a cidade como cosplay com a personagem Abby do 

filme Turning Red da Disney. 

Para Giovanna foi uma experiência incrível presenciar novamente um evento pós-

pandemia. “Senti falta da sensação de estar próxima das personagens que eu 

gosto e de encontrar amigos de longe. É muito bom conseguir voltar a presenciar 

tudo isso novamente. Para quem gosta desse universo, é um mundo mágico e 

recomendo conhecer a Geek Games 2023”, destacou. 

Cosplay é um termo em inglês, formado pela junção das 

palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou interpretação). É 

considerado um hobby onde os participantes se fantasiam de personagens fictícios 

da cultura pop japonesa. 
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CCZ de Caraguatatuba agenda em três horas 300 animais para 

castração e encerra vagas de julho 

 

As 300 vagas disponíveis para castração de cães e gatos do mês de julho já foram 

preenchidas. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba encerrou 

às 12h de sexta-feira (8). 

Os interessados que não conseguiram a vaga desta vez devem aguardar nova 

agenda, que será divulgada previamente no site da Prefeitura. 

O CZZ reforça aos agendados que compareçam à avaliação com o veterinário do 

espaço. Quem faltar, além de perder a vaga, impede que outras pessoas tenham a 

oportunidade. 

Na avaliação, os animais recebem vacinação antirrábica, microchip e são pesados 

e identificados. Logo depois, o proprietário realiza agendamento para castração na 

clínica. O animal que não for levado à avaliação perde a vaga automaticamente. 

O CCZ está localizado na Avenida Ministro Dílson Funaro, 115, no Jardim Britânia. 

Telefone (12) 3887-6888. 
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Sabores da Praia abre inscrições para o Festival Gastronômico do 

Litoral Norte de SP 

Região irá ganhar o maior festival do gênero do Brasil em duração. Serão 87 dias 

de evento em plena temporada de verão 

 

A Sabores da Praia, associação gastronômica do Litoral Norte de São Paulo, abriu 

as inscrições para o 1º Festival Gastronômico do Litoral Norte, que será 

realizado entre os dias 2 de dezembro de 2022 a 26 de fevereiro de 

2023, idealizado para promover experiências inusitadas para o público, formadores 

de opiniões e para toda a cadeia que compõe os elementos principais da 

gastronomia regional. 

Será o primeiro festival do gênero a reunir as quatro cidades do Litoral Norte do 

Estado de São Paulo (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba) e o maior 



 

 
 

do segmento gastronômico no Brasil em duração, já que serão 87 dias de evento, 

ou seja, quase três meses. 

O Festival reunirá os principais estabelecimentos gastronômicos da região. Poderão 

participar restaurantes, bares,  gastrobares, pizzarias, hamburguerias, lanchonetes, 

cafeterias, bistrôs, sorveterias, padarias, cantinas, casas noturnas, quiosques de 

praia, choperias, docerias, cervejarias, produtores artesanais, importadores e afins. 

Neste período do evento, em plena temporada de verão, o Litoral Norte de São 

Paulo recebe, em média, 3 milhões de turistas, de acordo com estimativas das 

secretarias de turismo das quatro prefeituras da região. São visitantes oriundos de 

diversas regiões do Brasil e de outros países, grande parte com alto poder 

aquisitivo. 

Com isso, o 1º Festival Gastronômico do Litoral Norte se tornará uma grande vitrine 

para as marcas divulgarem seus produtos ou serviços e também para que os 

estabelecimentos participantes tenham mais possibilidade de expor seus produtos, 

pois ocorrerá em uma época de grande visibilidade da mídia nacional, que foca 

suas pautas nesta importante região, cercada por muita natureza exuberante. 

A estimativa é de participação de cerca de 150 a 200 restaurantes e afins 

distribuídos nos quatro municípios da região. 

Como se inscrever 

Os estabelecimentos interessados em participar do 1º Festival Gastronômico do 

Litoral Norte deverão entrar em contato com os organizadores exclusivamente por 

meio do Instagram @saboresdapraiabr. Após o contato, a organização enviará uma 

ficha de inscrição. 

Para participar os estabelecimentos deverão criar um prato ou produto exclusivo 

para o Festival. As cervejarias, cafeterias e docerias também poderão criar 

produtos específicos para o evento. Os pratos ou criações deverão ter um valor 

acessível a moradores e turistas. Os valores serão fixados pelos próprios 

restaurantes. 

Na prática, nada muda no dia a dia de um restaurante. O Festival pensou em 

aproveitar a estrutura própria dos estabelecimentos para a realização do evento, 

com todos os cuidados necessários nestes tempos de pandemia. 

A data limite para adesão de estabelecimentos ao Festival é 28 de setembro de 

2022. A partir desta data, a organização irá iniciar a divulgação oficial do evento 

em todo o Brasil. Portanto, para o estabelecimento não ficar de fora do material de 

divulgação, deverá manifestar interesse até esta data. 

A segunda quinzena de outubro será destinada à confecção de todo o material 

necessário (impressos, produção de chamadas para TV e spots de rádios) para a 

divulgação do Festival.  

https://www.instagram.com/saboresdapraiabr/


 

 
 

Pré-lançamento 

Um pré-lançamento do 1º Festival Gastronômico do Litoral Norte será realizado na 

capital paulista, voltado exclusivamente para a imprensa, convidados, proprietários 

dos estabelecimentos e patrocinadores, em data e local a serem definidos pela 

organização. 

O objetivo é divulgar o evento com a máxima antecedência, visando também as 

revistas mensais especializadas de Gastronomia e Turismo, de forma que a 

reportagem seja publicada com ao menos dois meses de antecedência. 

Se o momento for oportuno, a organização também poderá realizar um pré-

lançamento em cada uma das cidades participantes para autoridades e trade, em 

datas a serem definidas, com participação especial de ex-MasterChefs. 

Valorização da gastronomia regional 

O principal objetivo do 1º Festival Gastronômico do Litoral Norte é divulgar e 

valorizar a rica gastronomia regional, observando a utilização de insumos 

encontrados na região, por meio de produtores locais. Portanto, não haverá 

premiações. 

O Festival será indoor, ou seja, apenas entre os restaurantes. Este modelo 

possibilita que os estabelecimentos participantes possam ter o controle da 

qualidade de seus alimentos e da segurança alimentar, além de poder ampliar a 

possibilidade de fidelização dos clientes (ainda que sazonais), atrair novos clientes 

para conhecer a gastronomia de cada estabelecimento e aumentar o ticket médio, 

além de possibilitar o uso da própria estrutura desses lugares. 

Isso também oferece comodidade aos clientes, que têm à disposição a estrutura 

básica como banheiros, estacionamentos, etc. 
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PAT de Caraguatatuba tem 125 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (11) o quadro de vagas para 125 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são de 10 para Corretor de Imóveis, 10 para Motoboy e 

outras 10 para Vendedor Externo. Ainda há oito vagas para Promotor de Vendas 

para Pessoa com Deficiência (PcD). 

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, Ajudante de 

Calheiro, Atendente, Atendente de Mesa (buffet self service), Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Manutenção 

Predial, Auxiliar de Mecânico, Balconista de Padaria, Chapeiro, Chefe de Cozinha, 

Consultor de Vendas (vendas porta a porta), Corretor de Imóveis, Cozinheiro (a), 

Cuidadora de Idosos, Educador Social Temporário,. Eletricista de Autos, Empregada 

Doméstica, Farmacêutico (CRF ativo), Funileiro, Instalador de Alarmes, 

Instalador/Montador de Toldos e Painéis, Instrutor de Inglês, Lavador de Veículos, 

Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Máquinas Pesadas 

(Diesel), Mecânico de Refrigeração, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista de 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista Entregador, Operador 

de Produção (Serviço Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Polidor de Veículos, 

Porteiro, Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Noturno, Representante de 

Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico em Elétrica 

(Subestação), Técnico em Instrumentação, Vendedor, Vendedor em Ótica, Vendedor 

Externo, Vendedor Externo de Pacotes de Internet e Vendedora de Materiais de 

Construção. 
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CCZ de Caraguatatuba agenda em três horas 300 animais para 

castração e encerra vagas de julho 

 

As 300 vagas disponíveis para castração de cães e gatos do mês de julho já foram 

preenchidas. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Caraguatatuba encerrou 

às 12h de sexta-feira (8). 

Os interessados que não conseguiram a vaga desta vez devem aguardar nova 

agenda, que será divulgada previamente no site da Prefeitura. 

O CZZ reforça aos agendados que compareçam à avaliação com o veterinário do 

espaço. Quem faltar, além de perder a vaga, impede que outras pessoas tenham a 

oportunidade. 

Na avaliação, os animais recebem vacinação antirrábica, microchip e são pesados 

e identificados. Logo depois, o proprietário realiza agendamento para castração na 

clínica. O animal que não for levado à avaliação perde a vaga automaticamente. 

O CCZ está localizado na Avenida Ministro Dílson Funaro, 115, no Jardim Britânia. 

Telefone (12) 3887-6888. 
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Caraguatatuba conquista sete pódios em competição de natação 

realizada em Santo André 

 

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

participou no final de semana, da Copa São Paulo de Inverno para Nadadores 

Vinculados 2022, em Santo André. 

A equipe de natação de Caraguatatuba conquistou, ao todo, sete pódios, sendo um 

Ouro e quatro medalhas de Bronze. O destaque do município ficou com Gabriel 

Villegas, 14 anos, que ficou em 1º Lugar no 100m borboleta. 

“No dia que chegamos a Santo André já fomos direto para o reconhecimento da 

piscina. Fizemos um treino e percebi que era bem mais cansativo por ser de 50 

metros e a de Caraguatatuba é de 25 metros”, avalia. 

“Na primeira prova estava bem nervoso e cheguei em 5° lugar nos 200 metros 

medley. Após terminar o dia fui para o alojamento jantar e descansar para próxima 

prova. No segundo dia de competição o treinador Lucas Rocha me passou técnicas 

de como fazer a prova e quando fui para a piscina fiz exatamente o que ele pediu e 

assim consegui o primeiro lugar no 100m borboleta”, complementa. 

“Quando eu saí da piscina, fiquei observando os outros competidores para ver se 

batiam meu tempo. Quando vi no telão meu nome em primeiro lugar fique muito 

emocionado. Eu e meu treinador gritamos emocionados”, finaliza. 

Confira a classificação geral de Caraguatatuba: 

Eduarda Palmieri – Petiz 01 

5º Lugar: 100m costas 

6º Lugar: 200m livre 



 

 
 

4º Lugar: 100m livre 

Lara Martinez – Juvenil 02 

3º Lugar: 100m borboleta 

6º Lugar: 200m medley 

3º Lugar: 100m peito 

Ana Luiza Marcelino – Juvenil 02 

3º Lugar: 50m livre 

5º Lugar: 100m livre 

Clara Brandão – Juvenil 02 

7º Lugar: 50m livre 

8º Lugar: 100m livre 

Luiza Lourenço – Petiz 02 

10° Lugar: 100m peito 

22º Lugar: 100m livre 

Gabriel Aaron – Infantil 02 

15º Lugar: 100m peito 

15º Lugar: 50m livre 

19º Lugar: 100m livre 

Gabriel Villegas – Infantil 02 

1º Lugar: 100m borboleta 

3º Lugar: 100m livre 

6º Lugar: 200m medley 

Walter Camargo Junior – 02/sênior 

27º Lugar: 50m livre 

18º Lugar: 100m livre 
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Caraguatatuba fica na 5ª colocação no xadrez nos Jogos Regionais 

2022 

 

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

estreou no final de semana nos Jogos Regionais 2022. A cidade ficou na 5ª 

colocação do xadrez, primeira modalidade que disputou na competição. 

A Secretaria de Esportes e Recreação participou da modalidade Adulto Masculino 

com os atletas Fabio Lins, Douglas Brulher, Carlos Eduardo, Nicolas Padilha, 

Gabriel Alves e Gabriel Lira. O quinto lugar foi recebido com alegria pelos 

competidores. 

Jogos Regionais 2022 

Como novidade para o ano, o Governo do Estado de São Paulo optou por não 

realizar os jogos em uma cidade sede, com os confrontos sendo divididos pelas 

cidades da 2ª Região Esportiva, na qual Caraguatatuba é enquadrada. 

As modalidades individuais serão disputadas em cidades especificas que ainda 

serão anunciadas, enquanto nas coletivas, com chaveamento por grupos, os jogos 

serão disputados com turno e returno nas cidades inscritas nas modalidades. Ao 

todo, 28 municípios estão inscritos para os jogos da 2ª Região Esportiva. 

Os 250 atletas serão divididos entre as 26 modalidade de Atletismo (Feminino e 

masculino), Basquete (Masculino), Bocha (Masculino), Futebol (Sub-20 masculino), 

Futsal (Feminino), Ginástica Rítmica (Feminino), Handebol (Masculino e feminino), 

Judô (Masculino e feminino), Karatê (Feminino e masculino), Malha (Masculino), 

Natação (Feminino, masculino e equipe mista), Tênis (Masculino e feminino), Tênis 

de Mesa (Masculino e feminino), Vôlei de Praia (Masculino e feminino), Voleibol 

(masculino e feminino) e Xadrez (masculino). 



 

 
 

“Caraguatatuba tem tradições de glórias e conquistas nos Jogos Regionais. Acredito 

que este ano não será diferente e nos destacaremos nas modalidades que iremos 

disputar. Desejo sorte e boas competições aos nossos 250 atletas”, diz Edvaldo 

Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 
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‘Bairro a Bairro’ inicia trabalhos na região Sul de Caraguatatuba nesta 

segunda-feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos 

(Sesep), continua nesta segunda-feira (11) com as ações de zeladoria do ‘Bairro a 

Bairro’ até a próxima sexta-feira (15/7), em diversas localidades da região Sul. 

Desde a última segunda-feira (4), as equipes da Sesep executam atividades de 

limpeza e manutenção de vias nos bairros do Perequê-Mirim, Pegorelli, Travessão, 

Jardim Tarumãs e Vapapesca. As equipes da Sesep já recolheram 120 toneladas 

de resíduos das ruas dessas localidades. 

O ‘Bairro a Bairro’ é uma força-tarefa de 120 trabalhadores que, de segunda a 

sexta-feira, a partir das 6h, percorrem diariamente os bairros da cidade, dando 

mais agilidade e eficiência à manutenção das vias públicas. 

Após a conclusão dos trabalhos nas ruas da região Sul, a Secretaria de Serviços 

inicia as atividades de limpeza e manutenção de vias e logradouros públicos dos 

bairros da região Norte da cidade. 

No mutirão, a Sesep executa serviços de roçada, varrição, capina, pintura de guias 

e bota-fora, com apoio de duas retroescavadeiras, uma varredeira mecânica, duas 

capinadeira ‘bob bod’ e quatro caminhões para recolher os materiais em um curto 

período de tempo. 
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Caraguatatuba participa do Anime Friends em SP e lança 2ª edição do 

Geek Games 2023 

 

O prefeito Aguilar Junior esteve presente na abertura do Anime Friends, em São 

Paulo, na última sexta-feira (8), neste que é considerado o maior festival de cultura 

pop asiática da América Latina. 

O evento contou com um estande da Prefeitura de Caraguatatuba e o prefeito 

aproveitou para divulgar e lançar a 2ª edição do Geek Games 2023, que será 

realizado de 5 a 7 de maio de 2023, na Praça da Cultura, no Centro, com diversas 

atrações como vídeo games, Lan Party, card games, jogos de tabuleiro, batalha 

medieval, dubladores, youtubers, torneio cosplay e muito mais. 

O prefeito Aguilar Junior destacou ser um momento de alegria, já que por conta da 

pandemia, a cidade ficou dois anos sem promover a feira. “Para você que gosta 

desse evento, já anota na agenda, é uma grande oportunidade de reunir amigos e 

trocar experiências”, disse. 

Aguilar Junior ainda relembrou a primeira edição do Geek Games realizada em 

2020. “Mais de 9 mil pessoas visitaram o evento durante três dias. Para ano que 

vem buscamos, através do Anime Friends, novos expositores e atrações. Em breve 

divulgaremos a programação completa e contamos com a participação de todos 

para que seja mais um sucesso”, ressaltou. 

A abertura do Anime Friends contou com a presença do governador Rodrigo Garcia, 

que na oportunidade, esteve junto ao prefeito Aguilar Junior. O prefeito agradeceu 

as benfeitorias recebidas, principalmente o início do recapeamento de vicinais na 

região sul, e reforçou que aguarda ansioso o início do recapeamento na SP- 55 e a 

abertura integral do Hospital Regional. 



 

 
 

No primeiro dia de Anime Friends, 30 alunos da EMEF Luiz Ribeiro Muniz, do bairro 

Martim de Sá, visitaram o festival. Os estudantes do 6º ao 9º ano puderam 

vivenciar pela primeira vez a experiência de um evento fora da cidade e contam 

que superaram as expectativas e aguardam ansiosos o Geek Games, em 

Caraguatatuba. 

Personagem cosplay representa Caraguatatuba 

Giovanna Custódio Chincoa Cruz, de 21 anos, é ex-estagiária da Prefeitura de 

Caraguatatuba e representou a cidade como cosplay com a personagem Abby do 

filme Turning Red da Disney. 

Para Giovanna foi uma experiência incrível presenciar novamente um evento pós-

pandemia. “Senti falta da sensação de estar próxima das personagens que eu 

gosto e de encontrar amigos de longe. É muito bom conseguir voltar a presenciar 

tudo isso novamente. Para quem gosta desse universo, é um mundo mágico e 

recomendo conhecer a Geek Games 2023”, destacou. 

Cosplay é um termo em inglês, formado pela junção das 

palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou interpretação). É 

considerado um hobby onde os participantes se fantasiam de personagens fictícios 

da cultura pop japonesa. 
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Caraguatatuba está com inscrições abertas para cursos de Iniciação à 

Costura, Confecção de Boneca de Pano e Customização 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza até terça-feira (12), inscrições para os 

cursos de Iniciação à Costura, Confecção de Boneca de Pano e Customização. Ao 

todo, são ofertadas 36 vagas. 

As inscrições são realizadas das 9h às 16h e devem ser feitas, presencialmente, na 

sede do Fundo Social. Os interessados devem apresentar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

Cada área possui 12 vagas, divididas por seis alunos nos períodos da manhã das 

8h30 às 11h30, e da tarde, das 13h30 às 16h30. 

O curso de Iniciação à Costura será realizado duas vezes por semana, direcionado 

para pessoas que nunca tiveram contato na área e queiram adquirir um novo ramo 

de atuação. 

Já os cursos de Confecção de Boneca de Pano e Customização serão realizados 

uma vez na semana e o participante necessita ter noções práticas de costura. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander). Mais informações no telefone (12) 3897-5656. 
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Finanças e telefonia móvel dominam os 3,7 mil atendimentos do 

Procon de Caraguá no 1º semestre 

 

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba formalizou 3.797 atendimentos no 

primeiro semestre de 2022 relativos a problemas financeiros e de telefonia celular 

nos cinco primeiros meses do ano. Somente no mês de junho as reclamações 

sobre transporte de passageiros lideraram o balanço. 

As reclamações de bancos envolveram envios de serviços ou produtos sem a 

solicitação dos correntistas, como empréstimos consignados, além da cobrança de 

parcelas de empréstimos não solicitados e contratos entre os meses de fevereiro e 

abril. 

As queixas de operadoras de telefonia celular foram relacionadas às cobranças 

indevidas ou abusivas, aumento de tarifas sem prévia comunicação, mudança para 

um plano superior sem a autorização do proprietário da linha, não cumprimento de 

ofertas e recisão unilateral de contrato com maior incidência de janeiro a maio de 

2022. 

Em junho, os consumidores relataram a não emissão do extrato de crédito e não 

devolução dos valores de créditos do cartão da empresa Praiamar Transportes. 

Das 3.797 reclamações formalizadas, 88% tiveram resolução antes da audiência e 

outras 133 se resolveram com a realização da audiência. 

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

pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É preciso apresentar 

RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de 

serviço, comprovante de pagamento e outros. 



 

 
 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo 

Caraguatatuba 156, bem como ao acessar o 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 14 

funcionários. 

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

a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 

908, no Centro. Mais informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Caraguatatuba estreia com duas vitórias em campeonato de basquete 

masculino Sub-16 

 

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

da Associação de Basquete de Caraguatatuba (ABASC), estrearam no final de 

semana, na Competição de Basquete da Federação Paulista Região 3, em Taubaté. 

A cidade foi representada pela equipe masculina Sub-16 e venceu seus dois jogos 

de estreia. No primeiro confronto, os meninos derrotaram Paraisópolis por 49 x 23. 

Na segunda partida, Caraguatatuba enfrentou Pindamonhangaba, vencendo por 49 

x 30. A equipe do município retorna para as quadras no dia 19 de agosto. 

No feminino, Caraguatatuba estreia na competição nas modalidade Sub-14 e Sub-

16 no dia 30 de julho. 
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Mais de R$ 69 mil em multas são aplicadas pela Atividade Delegada 

Ambiental em junho 

 

A operação conjunta da Prefeitura com a atividade Delegada da Polícia Ambiental 

resultou em R$ 69.059,00 em multas estaduais aplicadas no mês de junho, em 

Caraguatatuba. As autuações foram referentes a degradação ambiental em áreas 

de invasão, parcelamento irregular do solo e crimes de maus-tratos a animais 

registrados na região sul da cidade. 

A operação ainda registrou 221 abordagens, 36 veículos vistoriados e 92 

fiscalizações realizadas em conjunto com a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Urbanismo e Fazenda. 

Neste período, seis boletins de ocorrência foram registrados e dois eram relativos a 

maus-tratos de aves em cativeiro e abandono de cães. Os casos foram atendidos, 

juntamente com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no bairro Gaivotas. 

Segundo os agentes da zoonose e da PM ambiental, 10 cães estavam em situação 

de abandono e apresentavam desnutrição. O proprietário foi localizado e autuado 

em R$ 30 mil. 

A prefeitura ressalta que todo o ato que infrinja as leis ambientais, seja ela pela 

invasão, desmatamento ou maus-tratos a animais, deve ser denunciada pela 

Central 156 ou na Polícia Militar Ambiental no telefone 3886-2200. 
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Conseg debate crimes digitais em reunião ordinária de quarta-feira 

 

O Conselho Comunitário de Segurança de Caraguatatuba (Conseg) realiza, nesta 

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

digitais, descuidos e vantagem alheia. O debate será na Videoteca Lucio Braun, 

1,107, no Centro. 

A reunião deverá abordar os aspectos e questões polêmicas a respeito dos delitos 

e criminalidade no meio digital, além de algumas práticas comuns como o 

estelionato, o ato ilegal de tirar vantagem de outras pessoas. 

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

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

população, então, os interessados podem participar dos encontros presenciais 

realizados sempre na segunda quarta-feira de cada mês. 

Quem quiser acompanhar as ações promovidas pelo Conseg Caraguatatuba pode 

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

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

competência são determinadas pela lei que os instituiu. Funcionam como 

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

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

Poder Público em prol do bem comum. 
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Setor de emergência odontológica da Prefeitura de Caraguatatuba 

atende 875 pessoas em três meses 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba possui, há três meses, atendimento odontológico 

emergencial 24 horas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) das regiões 

Centro e Sul. Até o momento, 875 pessoas utilizaram o serviço. 

O setor atua apenas em casos de urgência e emergência, de segunda a sexta-feira, 

das 19h às 6h30, e aos finais de semana e feriados durante 24 horas. 

Os procedimentos realizados são abertura de canais dentários para alívio da dor, 

exodontias (extrações), drenagens de abscessos, avulsões dentárias (perda de 

dente devido a um trauma) e curativos dentários. 

Procedimentos relacionados a próteses e tratamentos restauradores não são 

realizados, exceto restaurações de dentes anteriores, em casos de fraturas. 

O diretor de Saúde Bucal, André Trunkl, explica que caso haja necessidade de 

tratamento especializado, o paciente é direcionado às Unidades Básicas de Saúde 

para que seja encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no 

bairro Jardim Primavera. 

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, o atendimento 

odontológico continua nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 7h às 15h30. 

Serviço 

UPA Centro – Avenida Maranhão, 451 – Jardim Primavera 

UPA Sul – Rua José Geraldo Fernandes da Silva Filho, 297 – Perequê-Mirim 
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Festival Jazz & Vinhos movimenta mais de R$ 1 milhão em 

Caraguatatuba 

 

Quem passou pela Praça da Cultura no Centro de Caraguatatuba entre os dias 30 

de junho e 3 de julho se surpreendeu com a agitação do 5º Jazz & Vinhos Festival. 

Um balanço feito pela Secretaria de Turismo mostrou que o evento movimentou 

mais de R$ 1 milhão entre vendas e serviços. 

Assim, a atração encerrou sendo considerada um verdadeiro sucesso pela gestão 

municipal, tendo cumprindo seu propósito de impulsionar a economia local, levar 

entretenimento à população e atrair visitantes no período da baixa temporada. 

Assim, a atração encerrou sendo considerada um verdadeiro sucesso pela gestão 

municipal, tendo cumprindo seu propósito de impulsionar a economia local, levar 

entretenimento à população e atrair visitantes no período da baixa temporada. 
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Aulas de mangá e anime são realizadas gratuitamente no Caraguá 

Praia Shopping 

 

O Caraguá Praia Shopping está com mais uma novidade. Em parceria com o Espaço 

Beija-Flor, no Piso 1 do Caraguá Praia Shopping, é possível fazer aulas gratuitas de 

Mangá e Anime até o dia 22 de julho. As aulas são ministradas pelo professor Alef 

Rafael e ocorrem de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. Vale lembrar que 

qualquer pessoa, não importa a idade, pode participar. 

“Hoje todo mundo está envolvido com o anime e o mangá. Antes eram poucos que 

gostavam, uma comunidade afastada das outras. Aqui também temos o anime, ou 

seja, uma animação do mangá. O mangá já é algo bem antigo, mas hoje as pessoas 

estão conhecendo e gostando mais”, explicou Alef. 

Com explicações teóricas sobre os estilos dos desenhos, em passar pelo piso 1 do 

Caraguá Praia Shopping poderá ver totens espalhados com vários desenhos 

realizados pelos alunos. Além disso, atualmente já há uma demanda mais 

profissional dos mangás, seja no quesito quadrinhos ou até mesmo em pintura nas 

paredes. “Eu aqui procuro fazer o pessoal expandir o trabalho. Muitos ficam apenas 

na folha de sulfite, mas aqui não, já faço eles trabalharem na cartolina, em algo 



 

 
 

maior. Mudou muito e anda tendo procura para pinturas em paredes de mangá. 

Então, trabalhar na cartolina ou materiais maiores auxilia os alunos a 

aperfeiçoarem seus traços quando fizerem pinturas em paredes. E já deixo o 

convite, venha participar e aprender uma técnica que só cresce”, finalizou o 

professor. 

Serviço 

Local: Caraguá Praia Shopping 

End.: Av. Dr. Costa Filho, 937 – Centro 

Período: De segunda a sexta-feira, das 10h às 17h – Gratuito 
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PAT de Caraguatatuba tem 125 vagas de emprego 

 

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

segunda-feira (11) o quadro de vagas para 125 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são de 10 para Corretor de Imóveis, 10 para Motoboy e 

outras 10 para Vendedor Externo. Ainda há oito vagas para Promotor de Vendas 

para Pessoa com Deficiência (PcD). 

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, Ajudante de 

Calheiro, Atendente, Atendente de Mesa (buffet self service), Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Manutenção 

Predial, Auxiliar de Mecânico, Balconista de Padaria, Chapeiro, Chefe de Cozinha, 

Consultor de Vendas (vendas porta a porta), Corretor de Imóveis, Cozinheiro (a), 

Cuidadora de Idosos, Educador Social Temporário,. Eletricista de Autos, Empregada 

Doméstica, Farmacêutico (CRF ativo), Funileiro, Instalador de Alarmes, 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Instalador/Montador de Toldos e Painéis, Instrutor de Inglês, Lavador de Veículos, 

Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Máquinas Pesadas 

(Diesel), Mecânico de Refrigeração, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista de 

Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista Entregador, Operador 

de Produção (Serviço Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Polidor de Veículos, 

Porteiro, Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Noturno, Representante de 

Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico em Elétrica 

(Subestação), Técnico em Instrumentação, Vendedor, Vendedor em Ótica, Vendedor 

Externo, Vendedor Externo de Pacotes de Internet e Vendedora de Materiais de 

Construção. 
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Promotoria Caraguatatuba cobra acessibilidade em universidade 

Estruturas no Centro Universitário Módulo não estão adequadas às normas 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verificados no interior da universidade. 

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

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

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

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

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

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

empresa Serveng, apontadas pela Queiroz Galvão como partes figurantes no 

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

ensino deve ser garantida pela Ideal Terraplanagem. 



 

 
 

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

necessárias para assegurar a acessibilidade plena das pessoas com deficiência, 

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

Centro Universitário Módulo, inclusive a estrutura interna da instituição de ensino. 
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Festas do Camarão em Caraguá e Ubatuba, Arraiá Caiçara em São 

Sebastião e Festival Vermelhos em Ilhabela animam o mês de julho 

Agenda Cultural da 21ª edição do jornal Litoral em Pauta, julho. 

 

Estamos em julho! Para muita gente, esse mês é ‘sinônimo’ de férias e festas 

julinas! Vamos conhecer o que o Litoral Norte oferece de eventos e cultura este 

mês? Segue a programação! 

Caraguatatuba 

De 15 a 24 acontece o 23º Festival do Camarão, na Praça da Cultura, na Avenida 

da Praia, no Centro. São 22 barracas, sendo 20 de alimentos à base de camarão e 

mandioca e duas de doces caseiros e tradicionais da região. 

A campanha “Férias no Litoral é mais Legal” está acontecendo até o dia 17 nas 

lojas Nice Calçados de Caraguá e São Sebastião, no qual os clientes que fizerem 

compras acima de R$ 199,00, concorrem ao sorteio de ingressos do Parque de 

Diversões Trombini em Caraguá e para o cinema Centerplex, no Serramar 

Shopping. E nos dias 30 e 31, a Magalhães Eventos apresenta o espetáculo 

circense ‘Grande Show’ no Auditório da Fundacc (Fundação Educacional e Cultural 

de Caraguatatuba), em três horários: às 16h, 18h30 e 20h30 no sábado (dia 30). 

Já no dia 31, domingo, os horários são: 17h e 19h30. Cada ingresso custa R$ 

10,00. 



 

 
 

São Sebastião 

Todo domingo tem Retreta com a Banda Municipal Maestro Manoel Ladislau de 

Mattos, às 17h, na Rua da Praia, Centro. E de 15 a 24/7, das 17h às 00h00 tem 

Arraiá Caiçara 2022 com shows, concurso de quadrilhas, e muitas barracas de 

comes e bebes típicos, além da decoração inconfundível e alegre que vai agitar a 

Rua da Praia, no Centro. Bora se esquentar nesse friozinho!? 

Agora, se gosta de um filme, vale a pena conhecer a Videoteca Municipal, que fica 

no Centro, e toda quinta-feira às 19h, tem exibição de filmes. Na Costa Sul 

acontece o Festival Gastronômico Projeto Buscapé de 29 a 31/7, na Praça Por do 

Sol, em Boiçucanga, a partir das 19h00. Ótima oportunidade de apreciar a comida 

caiçara! 

Ilhabela 

Na Costa Sul, em meio à Mata Atlântica e com vista para o mar, o Festival 

Vermelhos 2022 realiza a sua 6ª edição entre os dias de 8 e 30 de julho. A 

programação completa está no site www.vermelhos.org.br e reúne shows, 

concertos e apresentações de nomes de peso da música clássica, popular e da 

dança. E ainda tem a 17ª Mostra de Dança da Fundaci (Fundação Arte e Cultura de 

Ilhabela), no Centro Cultural Waldemar Belisário, no Centro Histórico, Vila, nos dias 

16 e 17, a partir das 19h30. Saiba mais; www.fundaci.org. 

Agora, se a sua “pegada” é esportes, dias 15 a 17 acontece a 49ª Semana 

Internacional de Vela de Monotipos de Ilhabela. Dentro da programação, será 

realizado o 6º Campeonato Sudeste Brasileiro da Classe SNIPE e a 2ª etapa do 

Circuito Rei da Ilha de Kitesurf Hydrofoil. Saiba mais: www.ilhabela.sp.gov.br. 

Ubatuba 

O 27º Festival do Camarão da Almada e Engenho acontece até o final de julho, 

tendo se “espalhado” pelos restaurantes da região! O evento acontece no canto 

direito da Praia da Almada. Embarque nessa canoa de sabores e desfrute o melhor 

que a Culinária Caiçara tem a oferecer. Também, há mais 40 rótulos de vinho para 

uma experiência única de harmonização. Mais informações: 

www.ubatuba.sp.gov.br. 
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22º Arraiá da Paróquia Santa Terezinha é sucesso e segue até 31 de 

julho com ‘Show de Prêmios’ 

 

Após 3 anos sem a festa presencial, o 22º Arraiá da Paróquia Santa Terezinha 

voltou e segue até o dia 31 deste mês, sempre às sextas-feiras, sábados e 

domingos, a partir das 19h, na Praça Pe. Porfírio de Deus Filho, na Martin de Sá, 

em Caraguá. 

Padre Cláudio Rodrigues, pároco da Igreja contou que: “O 1º fim de semana da 

festa foi um sucesso contando com a presença da população em peso. Todos se 

divertindo de forma saudável”. Ele contou ainda que “a Festa Santa Terezinha é 

comemorada em setembro, mas essa época chove muito, então, há 22 anos 

anteciparam a ação para julho, e há 4 anos faz parte do calendário oficial do 

município”. 

O padre confirmou que: “O Arraiá é feito por famílias e para as famílias! Num clima 

gostoso e alegre, quem quiser se divertir, e ainda, servir a caridade, pode 

comparecer que todos são bem-vindos. Muitos vêm pra comer, inclusiva a canjica 

do padre, pois sou eu que faço”. Nas barracas há pastéis, mini pizzas, batata frita, 

caldinhos diversos, churrasquinho, empadas, bolinho caipira, bolos de vários 



 

 
 

sabores, além de bebidas, como chá de amendoim, chocolate quente, quentão e 

vinho quente. Não há venda de cerveja. 

Todas as barracas com comes e bebes típicos do Arraiá são feitas por voluntários 

das pastorais e dos movimentos católicos da Paróquia. Tem também a barraca das 

Arteiras do Bem, de artesanato. Além do Show de Prêmios, no qual a atração é o 

Bingo, e os ganhadores saem com prêmios como TV Led, geladeira, churrasqueira, 

mesa de madeira, mesa de granito, Kit eletrodomésticos, entre outros. 
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Dia 24 tem Feijoada do Comerciante marcando o retorno dos eventos 

comemorativos da ACEC 

 

Para comemorar o Dia do Comerciante celebrado em 16 de julho, a ACE 

(Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba) retorna com sua 

tradicional feijoada, que reúne os empresários associados, familiares e amigos em 

mais uma oportunidade de confraternização. O evento é uma oportunidade para 

homenagear o comerciante local. 

A Feijoada do Comerciante integra uma série de eventos promovidos pela atual 

gestão da ACE, presidida por Yuri Bellato que é categórico ao afirmar que: “O 

momento pede essa série de iniciativas, principalmente por se tratar de um período 

de adaptação do comércio a uma nova fase pós-pandemia. Cada presidente que 

por aqui passou deixou alguma contribuição para a associação crescer, 

desenvolver e oferecer o melhor ao nosso associado e ao comércio em geral”. 

A nova diretoria, sob o comando de Yuri, estudou e lançou um calendário de 

eventos que vai se intensificar ainda mais durante este segundo semestre. 

“Considero imprescindível essa aproximação da associação com o comerciante, 

principalmente com a ação de profissionais, que permitem essa troca de 

informações e ideias”. Vários eventos foram retomados, como o Café Empresarial e 

a Caminhada pelo Dia Internacional da Mulher, que além de voltarem, ganharam 

novos formatos. “Os eventos sempre foram o ponto alto da ACE”, afirmou Bellato. 



 

 
 

Entre os principais eventos do calendário da ACE ainda estão o “Liquida Caraguá”, 

uma campanha inédita da ACE, que busca incrementar as vendas antes das festas 

do final de ano; a “Semana do Empreendedor”, já que outubro é o mês do 

empreendedor e a ACE programou uma semana com palestras, que serão 

proferidas por profissionais do Sebrae, entre outras atrações. 
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PAT de Caraguatatuba abre 152 vagas de emprego até quarta-feira 

Os cargos com mais vagas são para Corretor de Imóveis, Motoboy e Vendedor 

Externo 

 

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba irá oferecer até 

quarta-feira (13) mais de 125 oportunidades de emprego. 

Os cargos com mais vagas são para Corretor de Imóveis (10), Motoboy (10) e 

Vendedor Externo (10). Ainda há oito vagas para Promotor de Vendas para Pessoa 

com Deficiência (PcD). 

O PAT de Caraguatatuba só aceita currículo presencialmente. O candidato deve 

acessar esse link para 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 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 do PAT de 

Caraguatatuba na Rua Taubaté, N°520, no Sumaré. Mais informações no telefone 

(12) 3882-5211. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/07/vagas-disponiveis/


 

 
 

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

Calheiro, Atendente, Atendente de Mesa (buffet self service), Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Manutenção 

Predial, Auxiliar de Mecânico, Balconista de Padaria, Chapeiro, Chefe de Cozinha, 

Consultor de Vendas (vendas porta a porta), Corretor de Imóveis, Cozinheiro (a), 

Cuidadora de Idosos, Educador Social Temporário,. Eletricista de Autos, Empregada 

Doméstica, Farmacêutico (CRF ativo), Funileiro, Instalador de Alarmes, 

Instalador/Montador de Toldos e Painéis, Instrutor de Inglês, Lavador de Veículos, 

Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Máquinas Pesadas 

(Diesel), Mecânico de Refrigeração, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista de 

Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista Entregador, Operador 

de Produção (Serviço Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Polidor de Veículos, 

Porteiro, Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Noturno, Representante de 

Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico em Elétrica 

(Subestação), Técnico em Instrumentação, Vendedor, Vendedor em Ótica, Vendedor 

Externo, Vendedor Externo de Pacotes de Internet e Vendedora de Materiais de 

Construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Diário Caiçara 

 

Procurados da justiça são presos no final de semana em 

Caraguatatuba. 

 

Durante o final de semana três acusados de crimes procurados pela justiça foram 

presos durante ações da Força Tática da Polícia Militar, em Caraguatatuba. Os 

indivíduos eram procurados por estupro, homicídio e porte de entorpecentes 

respectivamente. 

Na sexta-feira (8/7), por volta 19h, um homem foi preso após tentar se esconder 

atrás de um caminhão da equipe da Força Tática, na Rua, Guarulhos, no centro de 

Caraguatatuba. Ele era procurado pelo crime de estupro. Na outra ocorrência por 

volta 21h30, de sábado (9/7), um homem tentou fugir dos policiais assim que 

avistou a viatura no Residencial Getuba, na costa Norte da cidade. 

O homem foi abordado e nada ilícito foi localizado com ele, porém ele era 

procurado pela justiça pelo crime de porte de entorpecentes. Na madrugada de 



 

 
 

domingo (10/07), um homem também foi preso após tentar fugir dos policiais na 

Avenida Candido Souza, no bairro do Barranco Alto na região Sul da cidade. 

Segundo o boletim de ocorrência, o homem é suspeito de participar de homicídios 

na região Sul e já era conhecido da polícia por já ter passagem. O homem foi preso 

por ser procurado pelo crime de homicídio. Todos os casos foram apresentados na 

delegacia Central de Caraguatatuba e os acusados ficaram presos à disposição da 

justiça. 
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Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Diário Caiçara 

 

Denúncias contra idosos e PCD quase dobram em Caraguatatuba. 

 

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi) registrou 

um aumento de 96% no número de denúncias de violências contra os idosos e 

pessoas com deficiência (PCD). 

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

primeiro quadrimestre de 2022 esse número saltou para 251. 

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

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

são a violência financeira e a do abandono. 

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

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

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

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

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

família”, explicou a diretora. 

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

apoio e articulação política com as Secretarias de Desenvolvimento Social e 

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

Mulher e Polícia Militar e Civil. 

A rede de proteção, que envolve várias secretarias da Prefeitura de Caraguatatuba, 

está atenta aos casos de violações de direitos, negligência e violência, 

principalmente no que diz respeito aos idosos e pessoas com deficiência, 

praticadas por familiares, responsáveis ou cuidadores nesse período de pandemia. 

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

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



 

 
 

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

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

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

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

Assistência Social). 
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PAT Caraguá: 125 vagas de emprego até quarta-feira (13). 

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou o quadro 

de vagas para 125 oportunidades de emprego. Os cargos com mais vagas são de 

Corretor de Imóveis,Motoboy e Vendedor Externo (10 cada). Ainda há oito vagas 

para Promotor de Vendas para Pessoa com Deficiência (PcD). 

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, Ajudante de 

Calheiro, Atendente, Atendente de Mesa (buffet self service), Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Manutenção 

Predial, Auxiliar de Mecânico, Balconista de Padaria, Chapeiro, Chefe de Cozinha, 

Consultor de Vendas (vendas porta a porta), Corretor de Imóveis, Cozinheiro (a), 

Cuidadora de Idosos, Educador Social Temporário,. Eletricista de Autos, Empregada 

Doméstica, Farmacêutico (CRF ativo), Funileiro, Instalador de Alarmes, 

Instalador/Montador de Toldos e Painéis, Instrutor de Inglês, Lavador de Veículos, 

Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Máquinas Pesadas 

(Diesel), Mecânico de Refrigeração, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista de 

Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista Entregador, Operador 



 

 
 

de Produção (Serviço Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Polidor de Veículos, 

Porteiro, Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Noturno, Representante de 

Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico em Elétrica 

(Subestação), Técnico em Instrumentação, Vendedor, Vendedor em Ótica, Vendedor 

Externo, Vendedor Externo de Pacotes de Internet e Vendedora de Materiais de 

Construção. 
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Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Band Vale 

 

Ministério Público denuncia falta de acessibilidade em universidade 

de Caraguá 

Ação na Justiça é contra a Prefeitura, a Concessionária Tamoios e o Centro 

Universitário Módulo 

 

O MPSP (Ministério Público de São Paulo) entrou com uma ação na Justiça contra a 

Prefeitura de Caraguatatuba, a Concessionária Tamoios e o Centro Universitário 

Módulo pela falta de acessibilidade para a unidade de ensino do campos Martin de 

Sá. 

Segundo o Ministério Público, o atual estado do local é prejudicial para as pessoas 

com deficiência ou alguma dificuldade de locomoção. De acordo com a denúncia, 

os degraus são altos, falta iluminação, falta piso tátil e rampas de acesso. 

Em nota, o Centro Universitário Módulo afirma que coopera com o Ministério 

Público nas obras de acessibilidade, que são necessárias devido à ampliação da 

rodovia. 

O que diz a Prefeitura 

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

processo da referida ação civil coletiva proposta pelo Ministério Público.  

O que diz a Concessionária Tamoios 

A Concessionária não recebeu nenhuma citação ou intimação de processo 

referente ao assunto.  

O que diz o Centro Universitário Módulo 



 

 
 

Em nota, o Centro Universitário Módulo esclarece "que já prestou todas as 

informações nos autos do procedimento perante o Ministério Público, não 

possuindo qualquer pendência de acessibilidade. Além disso, a Instituição ressalta 

que cooperou com o Ministério Público no sentido de levantar as obras de 

acessibilidade necessárias no entorno do campus em razão da ampliação da 

rodovia, cuja responsabilidade de execução é do Poder Público.” 
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Caraguatatuba registra aumento de denúncias de violências contra os 

idosos e PcD 

Número foi 96% maior comparado ao primeiro quadrimestre de 2021 

 

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi) registrou 

um aumento de 96% no número de denúncias de violências contra os idosos e 

pessoas com deficiência (PcD) em Caraguatatuba. 

De acordo com os dados registrados, no último quadrimestre de 2021 foram 128 

denúncias levadas à Sepedi e no primeiro quadrimestre de 2022 esse número 

saltou para 251. 

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

apoio e articulação política com as Secretarias de Desenvolvimento Social e 

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

Mulher e Polícia Militar e Civil. 

A rede de proteção, que envolve várias secretarias da Prefeitura de Caraguatatuba, 

está atenta aos casos de violações de direitos, negligência e violência, 

principalmente no que diz respeito aos idosos e pessoas com deficiência, 

praticadas por familiares, responsáveis ou cuidadores nesse período de pandemia. 

Canais de Denúncia 

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

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

Sepedi, na Rua Jorge Burihan, 30, bairro Jardim Jaqueira. 

Também poderá ser feitas na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 

na Avenida União das Américas, 380, bairro Jardim Aruan ou em qualquer unidade 

tel:(12)%203886-3059
mailto:sepedi@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) ou o CREAS (Centros de 

Referência Especializados de Assistência Social). 
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Caraguatatuba oferece 36 vagas para curso gratuito de Costura 

As inscrições se encerram nesta terça-feira (12) 

 

Caraguatatuba está com inscrições abertas para os cursos de iniciação à Costura, 

Confecção de Boneca de Pano e Customização nesta terça-feira (12). Ao todo, são 

ofertadas 36 vagas. 

As inscrições são realizadas das 9h às 16h e devem ser feitas, presencialmente, na 

sede do Fundo Social. Os interessados devem apresentar RG, Título de Eleitor e 

comprovante de residência. 

Cada área possui 12 vagas, divididas por seis alunos nos períodos da manhã das 

8h30 às 11h30, e da tarde, das 13h30 às 16h30. 

O curso de Iniciação à Costura será realizado duas vezes por semana, direcionado 

para pessoas que nunca tiveram contato na área e queiram adquirir um novo ramo 

de atuação. 

Já os cursos de Confecção de Boneca de Pano e Customização serão realizados 

uma vez na semana e o participante necessita ter noções práticas de costura. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander). Mais informações no telefone (12) 3897-5656. 
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PAT de Caraguatatuba tem 125 vagas de emprego 

 

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

segunda-feira (11) o quadro de vagas para 125 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são de 10 para Corretor de Imóveis, 10 para Motoboy e 

outras 10 para Vendedor Externo. Ainda há oito vagas para Promotor de Vendas 

para Pessoa com Deficiência (PcD). 

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, Ajudante de 

Calheiro, Atendente, Atendente de Mesa (buffet self service), Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Manutenção 

Predial, Auxiliar de Mecânico, Balconista de Padaria, Chapeiro, Chefe de Cozinha, 

Consultor de Vendas (vendas porta a porta), Corretor de Imóveis, Cozinheiro (a), 

Cuidadora de Idosos, Educador Social Temporário,. Eletricista de Autos, Empregada 

Doméstica, Farmacêutico (CRF ativo), Funileiro, Instalador de Alarmes, 

Instalador/Montador de Toldos e Painéis, Instrutor de Inglês, Lavador de Veículos, 

Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Máquinas Pesadas 

(Diesel), Mecânico de Refrigeração, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista de 

Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista Entregador, Operador 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

de Produção (Serviço Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Polidor de Veículos, 

Porteiro, Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Noturno, Representante de 

Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico em Elétrica 

(Subestação), Técnico em Instrumentação, Vendedor, Vendedor em Ótica, Vendedor 

Externo, Vendedor Externo de Pacotes de Internet e Vendedora de Materiais de 

Construção. 
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Promotoria de Caraguatatuba cobra acessibilidade em universidade 

Estruturas no Centro Universitário Módulo não estão adequadas às normas 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verificados no interior da universidade. 

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

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

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

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

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

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

empresa Serveng, apontadas pela Queiroz Galvão como partes figurantes no 

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

ensino deve ser garantida pela Ideal Terraplanagem. 



 

 
 

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

necessárias para assegurar a acessibilidade plena das pessoas com deficiência, 

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

Centro Universitário Módulo, inclusive a estrutura interna da instituição de ensino. 
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Setor de emergência odontológica da Prefeitura de Caraguatatuba 

atende 875 pessoas em três meses 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba possui, há três meses, atendimento odontológico 

emergencial 24 horas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) das regiões 

Centro e Sul. Até o momento, 875 pessoas utilizaram o serviço. 

O setor atua apenas em casos de urgência e emergência, de segunda a sexta-feira, 

das 19h às 6h30, e aos finais de semana e feriados durante 24 horas. 

Os procedimentos realizados são abertura de canais dentários para alívio da dor, 

exodontias (extrações), drenagens de abscessos, avulsões dentárias (perda de 

dente devido a um trauma) e curativos dentários. 

Procedimentos relacionados a próteses e tratamentos restauradores não são 

realizados, exceto restaurações de dentes anteriores, em casos de fraturas. 

O diretor de Saúde Bucal, André Trunkl, explica que caso haja necessidade de 

tratamento especializado, o paciente é direcionado às Unidades Básicas de Saúde 

para que seja encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no 

bairro Jardim Primavera. 

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, o atendimento 

odontológico continua nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 7h às 15h30. 

Serviço 

UPA Centro – Avenida Maranhão, 451 – Jardim Primavera 

UPA Sul – Rua José Geraldo Fernandes da Silva Filho, 297 – Perequê-Mirim 
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Finanças e telefonia móvel dominam os 3,7 mil atendimentos do 

Procon de Caraguá no 1º semestre 

 

O Procon da Prefeitura de Caraguatatuba formalizou 3.797 atendimentos no 

primeiro semestre de 2022 relativos a problemas financeiros e de telefonia celular 

nos cinco primeiros meses do ano. Somente no mês de junho as reclamações 

sobre transporte de passageiros lideraram o balanço. 

As reclamações de bancos envolveram envios de serviços ou produtos sem a 

solicitação dos correntistas, como empréstimos consignados, além da cobrança de 

parcelas de empréstimos não solicitados e contratos entre os meses de fevereiro e 

abril. 

As queixas de operadoras de telefonia celular foram relacionadas às cobranças 

indevidas ou abusivas, aumento de tarifas sem prévia comunicação, mudança para 

um plano superior sem a autorização do proprietário da linha, não cumprimento de 

ofertas e recisão unilateral de contrato com maior incidência de janeiro a maio de 

2022. 

Em junho, os consumidores relataram a não emissão do extrato de crédito e não 

devolução dos valores de créditos do cartão da empresa Praiamar Transportes. 

Das 3.797 reclamações formalizadas, 88% tiveram resolução antes da audiência e 

outras 133 se resolveram com a realização da audiência. 

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

pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É preciso apresentar 

RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, como nota fiscal, ordem de 

serviço, comprovante de pagamento e outros. 



 

 
 

O consumidor também pode fazer a queixa de forma online aplicativo 

Caraguatatuba 156, bem como ao acessar o site 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 14 

funcionários. 

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

a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 

908, no Centro. Mais informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Detran lacra quatro desmanches por venda irregular de peças de 

veículos em Caraguá 

 

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

comercializavam irregularmente peças de veículos, em Caraguatatuba.  A ação foi 

realizada em conjunto com a Polícia Militar e prefeitura. 

Os desmanches interditados não tinham autorização do Detran para vender peças 

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

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

automóvel com ocorrência de furto e roubo foram apreendidos e levados para a 

delegacia. 

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

autuada e responderá a processo administrativo junto ao Departamento de 

Trânsito. O Detran ressalta que a aplicação de qualquer penalidade será 

somente após o trânsito em julgado do processo administrativo sancionatório onde 

sejam observados o contraditório e a ampla defesa. 

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

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

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

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

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

diretor-presidente do Detran-SP. 

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

estabelecimentos credenciados no portal do Departamento de Trânsito antes de 



 

 
 

efetuar qualquer serviço. A busca pode ser feita em detran.sp.gov.br na aba de 

“Credenciados”. Caso a empresa não seja encontrada durante a pesquisa, o 

procedimento não deve ser realizado no local. Além disso, é de suma importância 

exigir sempre a nota fiscal do serviço que foi realizado. 

Conforme informou, constantemente ações semelhantes são realizadas em todo o 

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

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

punindo aqueles fazem comércio ilegal de peças. 
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PAT de Caraguatatuba tem 125 vagas de emprego 

 

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

segunda-feira (11) o quadro de vagas para 125 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são de 10 para Corretor de Imóveis, 10 para Motoboy e 

outras 10 para Vendedor Externo. Ainda há oito vagas para Promotor de Vendas 

para Pessoa com Deficiência (PcD). 

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, Ajudante de 

Calheiro, Atendente, Atendente de Mesa (buffet self service), Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Manutenção 

Predial, Auxiliar de Mecânico, Balconista de Padaria, Chapeiro, Chefe de Cozinha, 

Consultor de Vendas (vendas porta a porta), Corretor de Imóveis, Cozinheiro (a), 

Cuidadora de Idosos, Educador Social Temporário,. Eletricista de Autos, Empregada 

Doméstica, Farmacêutico (CRF ativo), Funileiro, Instalador de Alarmes, 

https://tinyurl.com/2y9d9asm


 

 
 

Instalador/Montador de Toldos e Painéis, Instrutor de Inglês, Lavador de Veículos, 

Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Máquinas Pesadas 

(Diesel), Mecânico de Refrigeração, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista de 

Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista Entregador, Operador 

de Produção (Serviço Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Polidor de Veículos, 

Porteiro, Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Noturno, Representante de 

Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico em Elétrica 

(Subestação), Técnico em Instrumentação, Vendedor, Vendedor em Ótica, Vendedor 

Externo, Vendedor Externo de Pacotes de Internet e Vendedora de Materiais de 

Construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 12/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Imprensa Livre 

 

Promotoria Caraguatatuba cobra acessibilidade em universidade 

Estruturas no Centro Universitário Módulo não estão adequadas às normas 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verificados no interior da universidade. 

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

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

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

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

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

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

empresa Serveng, apontadas pela Queiroz Galvão como partes figurantes no 

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

ensino deve ser garantida pela Ideal Terraplanagem. 



 

 
 

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

necessárias para assegurar a acessibilidade plena das pessoas com deficiência, 

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

Centro Universitário Módulo, inclusive a estrutura interna da instituição de ensino. 
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MP cobra acessibilidade em universidade de Caraguatatuba 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verificados no interior da universidade. 

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

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

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

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

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

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

empresa Serveng, apontadas pela Queiroz Galvão como partes figurantes no 

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

ensino deve ser garantida pela Ideal Terraplanagem. 

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

necessárias para assegurar a acessibilidade plena das pessoas com deficiência, 

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

Centro Universitário Módulo, inclusive a estrutura interna da instituição de ensino. 
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Força Tática prende 3 procurados da Justiça em Caraguatatuba no fim 

de semana 

 

A Força Tática da Polícia Militar, em Caraguatatuba, recapturou três foragidos da 

Justiça durante este fim de semana. De acordo com a polícia, os foragidos eram 

procurados por estupro, homicídio e porte de drogas. 

Ainda era sexta-feira (8), por volta 19h, quando um homem foi preso após tentar se 

esconder da PM atrás de um caminhão na rua Guarulhos, região central de 

Caraguá. Ele é procurado pelo crime de estupro. Por se tratar de um crime grave a 

Polícia Militar não divulgou mais detalhes sobre o caso. 



 

 
 

A outra prisão aconteceu no sábado (9). Passava das 21h, quando o outro bandido 

foi recapturado. Ele tentou fugir os policiais assim que percebeu a presença da 

viatura no Residencial Getuba, que fica na costa Norte do município. 

No momento do flagrante, nada de ilícito foi encontrado com o homem, mas a 

pesquisa de antecedentes criminais revelou que o suspeito estava sendo 

procurado pela Justiça pelo crime de porte de drogas. 

Pouco depois, já na madrugada deste domingo (10), o outro procurado foi preso 

após tentar fugir na avenida Cândido Souza, no bairro do Barranco Alto, na região 

Sul da cidade. 

A polícia informou que ele é suspeito de participar de homicídios na região sul da 

cidade, além de era conhecido no crime por passagens anteriores. 

De acordo com a polícia, as ocorrências foram apresentadas na delegacia Central 

do município. Os acusados ficaram presos. 
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“Jogo de empurra” faz MP entrar com ação por falta de acessibilidade 

em faculdade de Caraguatatuba 

 

O Ministério Público, em Caraguatatuba, entrou com uma ação na Justiça contra a 

Prefeitura Municipal, a concessionária Tamoios e a sociedade mantenedora do 

Centro Universitário Módulo pelo descumprimento de acessibilidade na unidade de 

ensino. 

De acordo com o MP, a construção de acesso e melhorias no local está sob 

impasse há dois anos. O texto da ação revela também a existência do chamado 

‘jogo de empurra’ entre as partes envolvidas no caso. A faculdade chegou a 

apresentar estudo que resolveria parcialmente problemas, mas as obras ainda não 

começaram. 

O promotor Renato Queiroz de Lima, que assina a ação, diz que o estado atual do 

acesso ao centro universitário prejudica a locomoção de pessoas com deficiência, 

além de gerar riscos à segurança em razão do Campus Martin de Sa   estar em área 

de grande movimento de veículos. 

O MP informou que as calc  adas de acesso têm degrau alto, não possuem 

iluminação adequada no trecho, assim como piso ta  til ou rampas que facilitem o 

acesso. As irregularidades também foram encontradas dentro do campus da 

universidade. 



 

 
 

O documento explica que o Módulo desenvolveu planejamento que resolveria 

parcialmente os problemas de acessibilidade, mas o centro universitário justificou 

que as obras não tiveram início devido à pandemia. 

Para o Ministério Público, os órgãos acabam criando um “jogo de empurra”, pois o 

inquérito para apurar a responsabilidade sobre o atraso nas obras tramita há mais 

de dois anos. “As partes tentam se esquivar de suas responsabilidades ao atribuir 

a autoria a outros entes”, diz o MP. 

Não há prazo para que o processo seja julgado e a Justiça determinou a 

manifestação dos envolvidos. 

Outro Lado – O Centro Universitário Módulo emitiu uma nota à imprensa em que diz 

que “já prestou todas as informações nos autos do procedimento perante o 

Ministério Público, não possuindo qualquer pendência de acessibilidade”. 

A nota também diz que a instituição cooperou com o MP para “levantar as obras de 

acessibilidade necessárias no entorno do campus em razão da ampliação da 

rodovia, cuja responsabilidade de execução é do Poder Público”. 

Já a Prefeitura de Caraguá informou que aguarda a citação da Justiça para se 

manifestar no processo. A Concessionária Tamoios disse que ainda não foi 

notificada. 
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Projeto Força Jovem FC na "Copinha" 

 

O projeto futuro de futebol Força Jovem FC tem chamado atenção como estreante 

na 1° edição da Copa Talentos de Caraguatatuba, competição de nível regional que 

envolve atletas desde o sub 7 ao sub 17. 

No domingo, 26 de junho, no campo CT João Cleofas, em Porto Novo, o time da 

"Toca do Gato" fez sua estreia jogando frente a equipe Bola 10 do técnico Matheus 

Tinga, que desde 2018 trabalha com os jogadores sub 15. 

Antes da partida, o presidente do Força Jovem FC, Renato Carioca, em sua preleção 

procurou transmitir palavras de incentivo ao elenco, principalmente focando toque 

de bola, tranquilidade no dominio da bola e chutes à gol. 

Renato Carioca: "Não se impressionem porque o time deles conta com jogadores 

de mais idade, o jogo é jogado, com tranquilidade nosso time chega lá". 

Quando a bola rolou, logo nos primeiros movimentos da partida, já era possível 

notar o nervosismo dos jogadores do Força Jovem FC, principalmente pela falta de 

experiência. 

A faixa etária a partir dos 10 anos, como é o caso do jogador Ramires do Força 

Jovem FC, num jogo sub 15,  foi um fator determinante para que o adversário 

abrisse o caminho rumo a vitória. 

Com uma derrota e um empate na "Copinha", a equipe do Bola Dez partiu pra cima 

em busca dos três preciosos pontos. 



 

 
 

No primeiro tempo, Lucas (1), Caue (1) e Cauã (2) fizeram os quatro gols que o time 

precisava visando a conquista da vitória. 

Na segunda etapa, o jogador João Gabriel, mais conhecido por Cavani foi o autor de 

dois gols que fecharam a conta.  

Bola Dez 6 X 0 Força Jovem FC 

O projeto Força Jovem FC 

As equipes das categorias de base do Força Jovem FC tem chamado atenção na 1° 

Copa Talentos exatamente porque os elencos são compostos por garotos que 

participam do projeto nos treinos das quintas feiras. 

De acordo com o prof. Jorge Avelino não está na pauta do projeto buscar jogadores 

de fora para a formação das equipes que foram inscritas na competição. 

Na partida sub 15, por exemplo, dois jogadores que atuaram pelo Bola Dez são 

familiarizados com a camisa do Força Jovem FC. 

É o caso de João Gabriel (Cavani) e do atacante Lukinha. 

Lukinha 

Trata- se de jogadores com destaque no projeto Força Jovem FC,  convidados a 

integrar outros projetos existentes na comunidade de Caraguatatuba, como é o 

caso do Bola Dez. 

Desde a fundação do projeto, há  25 anos, pelo presidente Renato Carioca, o Força 

Jovem FC vem revelando talentos para o futebol amador de Caraguatatuba. 

E o trabalho continua sua trajetória sem mudar em nada sua proposta que é  

acolher os meninos e lapida-los para um futuro mais amplo não apenas e tão 

somente no mundo da bola. 

Os pais na torcida 

Um fato que chamou a atenção da reportagem é o incentivo transmitido pelos pais 

aos filhos que viveram sua primeira experiência numa competição valendo três 

pontos como é o caso da "Copinha". 

Pai do jogador Miguel, o sr. Mauricio Moreira deixou sua mensagem ao time. 

Mauricio Moreira: "O jogo foi excelente, a molecada está começando agora, né". 

Para Mauricio Moreira os meninos precisam de mais um dia de treino na semana. 

O sr. Humberto Pereira de Souza que  é pai do Gustavo de Souza Silva, também 

avaliou que os meninos estão começando. 

Humberto Pereira de Souza: "Valeu a pena. Daqui por diante os meninos vão 

adquirindo experiência e bola pra frente". 



 

 
 

A torcedora Ana Cleide conta que foi torcer para os sobrinhos. 

Ana Cleide: "O jogo foi bom, mas eles precisam melhorar. Como primeiro jogo foi 

bom". 

O Força Jovem FC na categoria sub 15 a exemplo do sub 17 terá mais dois jogos 

pela frente, ou seja, mais duas oportunidades para conquistar resultados positivos 

e garantir a tão sonhada classificação. 

Destaques: 

O goleiro Dudu vem se destacando por seu empenho e dedicação nas equipes de 

base e, quando solicitado, tem dado conta do recado no time principal do Força 

Jovem FC. 

Com apenas treze anos, Yara não se intimida em mostrar seu futebol combativo na 

lateral esquerda e objetivo quando parte para o apoio no campo de ataque. 

A jogadora Yara também já recebeu convite para atuar em outro projeto, mas optou 

por seguir em frente no Força Jovem FC, cujo projeto conta com a dedicação 

voluntária do prof. Naldo Avelino. 
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PAT de Caraguatatuba tem 125 vagas de emprego até quarta-feira 

 

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

segunda-feira (11) o quadro de vagas para 125 oportunidades de emprego. Os 

cargos com mais vagas são de 10 para Corretor de Imóveis, 10 para Motoboy e 

outras 10 para Vendedor Externo. Ainda há oito vagas para Promotor de Vendas 

para Pessoa com Deficiência (PcD). 

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, Ajudante de 

Calheiro, Atendente, Atendente de Mesa (buffet self service), Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Manutenção 

Predial, Auxiliar de Mecânico, Balconista de Padaria, Chapeiro, Chefe de Cozinha, 

Consultor de Vendas (vendas porta a porta), Corretor de Imóveis, Cozinheiro (a), 

Cuidadora de Idosos, Educador Social Temporário,. Eletricista de Autos, Empregada 

Doméstica, Farmacêutico (CRF ativo), Funileiro, Instalador de Alarmes, 

Instalador/Montador de Toldos e Painéis, Instrutor de Inglês, Lavador de Veículos, 

Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico, Mecânico de Máquinas Pesadas 

(Diesel), Mecânico de Refrigeração, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista de 

Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munck, Motorista Entregador, Operador 



 

 
 

de Produção (Serviço Pesado), Pedreiro, Pintor de Automóveis, Polidor de Veículos, 

Porteiro, Promotor de Vendas (PcD), Recepcionista Noturno, Representante de 

Vendas, Serralheiro, Sushiman, Técnico de Enfermagem, Técnico em Elétrica 

(Subestação), Técnico em Instrumentação, Vendedor, Vendedor em Ótica, Vendedor 

Externo, Vendedor Externo de Pacotes de Internet e Vendedora de Materiais de 

Construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 11/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Ubatuba Acontece 

 

Com ação, Promotoria quer garantir acessibilidade em universidade 

de Caraguatatuba 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verificados no interior da universidade. 

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

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

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

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

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

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

empresa Serveng, apontadas pela Queiroz Galvão como partes figurantes no 

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

ensino deve ser garantida pela Ideal Terraplanagem. 



 

 
 

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

necessárias para assegurar a acessibilidade plena das pessoas com deficiência, 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 12/07/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Ubatuba Acontece 

 

Detran SP lacra desmanches por irregularidade em Caraguatatuba 

 

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

comercializavam irregularmente peças de veículos, em Caraguatatuba. A ação foi 

realizada em conjunto com a Polícia Militar e prefeitura. 

Os desmanches interditados não tinham autorização do Detran para vender peças 

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

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

automóvel com ocorrência de furto e roubo foram apreendidos e levados para a 

delegacia. 

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

autuada e responderá a processo administrativo junto ao Departamento de 

Trânsito. O Detran ressalta que a aplicação de qualquer penalidade será somente 

após o trânsito em julgado do processo administrativo sancionatório onde sejam 

observados o contraditório e a ampla defesa. 

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

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

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

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

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

diretor-presidente do Detran-SP. 

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

estabelecimentos credenciados no portal do Departamento de Trânsito antes de 



 

 
 

efetuar qualquer serviço. A busca pode ser feita em detran.sp.gov.br na aba de 

“Credenciados”. Caso a empresa não seja encontrada durante a pesquisa, o 

procedimento não deve ser realizado no local. Além disso, é de suma importância 

exigir sempre a nota fiscal do serviço que foi realizado. 

Conforme informou, constantemente ações semelhantes são realizadas em todo o 

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

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

punindo aqueles fazem comércio ilegal de peças. 
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Setor de emergência odontológica da Prefeitura de Caraguatatuba 

atende 875 pessoas em três meses 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba possui, há três meses, atendimento odontológico 

emergencial 24 horas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) das regiões 

Centro e Sul. Até o momento, 875 pessoas utilizaram o serviço. 

O setor atua apenas em casos de urgência e emergência, de segunda a sexta-feira, 

das 19h às 6h30, e aos finais de semana e feriados durante 24 horas. 

Os procedimentos realizados são abertura de canais dentários para alívio da dor, 

exodontias (extrações), drenagens de abscessos, avulsões dentárias (perda de 

dente devido a um trauma) e curativos dentários. 

Procedimentos relacionados a próteses e tratamentos restauradores não são 

realizados, exceto restaurações de dentes anteriores, em casos de fraturas. 

O diretor de Saúde Bucal, André Trunkl, explica que caso haja necessidade de 

tratamento especializado, o paciente é direcionado às Unidades Básicas de Saúde 

para que seja encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no 

bairro Jardim Primavera. 

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, o atendimento 

odontológico continua nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 7h às 15h30. 



 

 
 

Serviço  

UPA Centro – Avenida Maranhão, 451 – Jardim Primavera 

UPA Sul – Rua José Geraldo Fernandes da Silva Filho, 297 – Perequê-Mirim 
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Caraguatatuba abre inscrições para 23º Festival do Camarão 

Os pratos comercializados deverão ser previamente determinados e aprovados 

pela equipe organizadora 

 

Os pescadores interessados em participar da 23ª edição do Festival do Camarão 

devem entregar a documentação solicitada no período de 11 a 14 de abril, das 9h 

às 16h, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. A 

tradicional festa será realizada de 15 a 24 de julho de 2022, na Praça da Cultura 

(Avenida da Praia), no Centro de Caraguatatuba. 

Ao todo, serão concedidas 25 barracas, sendo 23 para comercialização de 

alimentos/refeições preparados, obrigatoriamente, à base de camarão e mandioca, 

das quais 22 barracas serão destinadas exclusivamente a membros da Associação 

dos Pescadores da Praia do Camaroeiro e uma a membros da Associação dos 

Pescadores Artesanais da Zona Sul de Caraguatatuba. As outras duas serão para 

doces caseiros e tradicionais da região. Os documentos necessários para o 

credenciamento e mais informações sobre o Edital podem ser acessados AQUI. 

Os contemplados pelo credenciamento deverão participar das reuniões 

preparatórias como organização, manipulação de alimentos, degustação, questões 

sanitárias; da procissão marítima e cerimônia "Barcos ao Mar", no dia 5 de junho 

de 2022, às 10h, no Entreposto de Pesca da Praia do Camaroeiro, com 

embarcações obrigatoriamente decoradas; nos dias do 23° Festival do Camarão, 

em suas respectivas barracas, à disposição para tratar de todos os assuntos 

ligados à gestão do espaço; entre outras. 

Em relação aos pratos liberados para comercialização durante o 23° Festival do 

Camarão, serão permitidos porção de camarão pequeno, porção de camarão 

grande, espetos de camarões grandes e pequenos, porção de mandioca, porção de 

batata frita, porção de peixe frito, pastel de queijo e, até dois pratos e dois salgados 

https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/05/04/2022/edital-no-0072022-chamamento-publico-festival-do-camarao-2022


 

 
 

à base de camarão, previamente determinados e aprovados pela equipe 

organizadora. 

O Festival do Camarão é realizado pela Fundacc e Prefeitura Municipal de 

Caraguatatuba, em parceria com a Comunidade Pesqueira da Praia do Camaroeiro, 

por meio da Associação dos Pescadores da Praia do Camaroeiro e apoio da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. O evento busca a 

valorização, preservação, proteção e divulgação do patrimônio cultural e imaterial 

de Caraguatatuba para as gerações futuras, sobretudo o patrimônio cultural 

arraigado à vida pesqueira dos caiçaras do Litoral Norte de São Paulo. 

Tem, ainda, o propósito de ser fonte de geração de renda para a comunidade 

pesqueira, com exclusividade aos pescadores de camarão da Praia do Camaroeiro 

após o período de defeso. Vale ressaltar que o 23º Festival do Camarão poderá 

sofrer modificações de acordo com a legislação federal, estadual e municipal 

relativas à pandemia de Covid-19, desta forma, um novo regramento poderá ser 

disponibilizado. 
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Setor de emergência odontológica da Prefeitura de Caraguatatuba 

atende 875 pessoas em três meses 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba possui, há três meses, atendimento odontológico 

emergencial 24 horas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) das regiões 

Centro e Sul. Até o momento, 875 pessoas utilizaram o serviço. 

O setor atua apenas em casos de urgência e emergência, de segunda a sexta-feira, 

das 19h às 6h30, e aos finais de semana e feriados durante 24 horas. 

Os procedimentos realizados são abertura de canais dentários para alívio da dor, 

exodontias (extrações), drenagens de abscessos, avulsões dentárias (perda de 

dente devido a um trauma) e curativos dentários. 

Procedimentos relacionados a próteses e tratamentos restauradores não são 

realizados, exceto restaurações de dentes anteriores, em casos de fraturas. 

O diretor de Saúde Bucal, André Trunkl, explica que caso haja necessidade de 

tratamento especializado, o paciente é direcionado às Unidades Básicas de Saúde 

para que seja encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no 

bairro Jardim Primavera. 

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, o atendimento 

odontológico continua nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 7h às 15h30. 

Serviço 

UPA Centro – Avenida Maranhão, 451 – Jardim Primavera 

UPA Sul – Rua José Geraldo Fernandes da Silva Filho, 297 – Perequê-Mirim 
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Conseg de Caraguatatuba debate crimes digitais em reunião ordinária 

de quarta-feira 

 

O Conselho Comunitário de Segurança de Caraguatatuba (Conseg) realiza, nesta 

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

digitais, descuidos e vantagem alheia. O debate será na Videoteca Lucio Braun, 

1,107, no Centro. 

A reunião deverá abordar os aspectos e questões polêmicas a respeito dos delitos 

e criminalidade no meio digital, além de algumas práticas comuns como o 

estelionato, o ato ilegal de tirar vantagem de outras pessoas. 

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

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

população, então, os interessados podem participar dos encontros presenciais 

realizados sempre na segunda quarta-feira de cada mês. 

Quem quiser acompanhar as ações promovidas pelo Conseg Caraguatatuba pode 

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

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

competência são determinadas pela lei que os instituiu. Funcionam como 

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

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

Poder Público em prol do bem comum. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/consegcaraguatatuba
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Caraguatatuba participa do Anime Friends em SP e lança 2ª edição do 

Geek Games 2023 

 

O prefeito Aguilar Junior esteve presente na abertura do Anime Friends, em São 

Paulo, na última sexta-feira (8), neste que é considerado o maior festival de cultura 

pop asiática da América Latina. 

O evento contou com um estande da Prefeitura de Caraguatatuba e o prefeito 

aproveitou para divulgar e lançar a 2ª edição do Geek Games 2023, que será 

realizado de 5 a 7 de maio de 2023, na Praça da Cultura, no Centro, com diversas 

atrações como vídeo games, Lan Party, card games, jogos de tabuleiro, batalha 

medieval, dubladores, youtubers, torneio cosplay e muito mais. 

O prefeito Aguilar Junior destacou ser um momento de alegria, já que por conta da 

pandemia, a cidade ficou dois anos sem promover a feira. “Para você que gosta 

desse evento, já anota na agenda, é uma grande oportunidade de reunir amigos e 

trocar experiências”, disse. 

Aguilar Junior ainda relembrou a primeira edição do Geek Games realizada em 

2020. “Mais de 9 mil pessoas visitaram o evento durante três dias. Para ano que 

vem buscamos, através do Anime Friends, novos expositores e atrações. Em breve 

divulgaremos a programação completa e contamos com a participação de todos 

para que seja mais um sucesso”, ressaltou. 

A abertura do Anime Friends contou com a presença do governador Rodrigo Garcia, 

que na oportunidade, esteve junto ao prefeito Aguilar Junior. O prefeito agradeceu 

as benfeitorias recebidas, principalmente o início do recapeamento de vicinais na 



 

 
 

região sul, e reforçou que aguarda ansioso o início do recapeamento na SP- 55 e a 

abertura integral do Hospital Regional.  

No primeiro dia de Anime Friends, 30 alunos da EMEF Luiz Ribeiro Muniz, do bairro 

Martim de Sá, visitaram o festival. Os estudantes do 6º ao 9º ano puderam 

vivenciar pela primeira vez a experiência de um evento fora da cidade e contam 

que superaram as expectativas e aguardam ansiosos o Geek Games, em 

Caraguatatuba. 

Personagem cosplay representa Caraguatatuba 

Giovanna Custódio Chincoa Cruz, de 21 anos, é ex-estagiária da Prefeitura de 

Caraguatatuba e representou a cidade como cosplay com a personagem Abby do 

filme Turning Red da Disney.  

Para Giovanna foi uma experiência incrível presenciar novamente um evento pós-

pandemia. “Senti falta da sensação de estar próxima das personagens que eu 

gosto e de encontrar amigos de longe. É muito bom conseguir voltar a presenciar 

tudo isso novamente. Para quem gosta desse universo, é um mundo mágico e 

recomendo conhecer a Geek Games 2023”, destacou. 

Cosplay é um termo em inglês, formado pela junção das 

palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou interpretação). É considerado 

um hobby onde os participantes se fantasiam de personagens fictícios da cultura 

pop japonesa. 
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Com ação, Promotoria quer garantir acessibilidade em universidade 

de Caraguatatuba 

Estruturas no Centro Universitário Módulo não estão adequadas às normas 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verificados no interior da universidade. 

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

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

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

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

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

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

empresa Serveng, apontadas pela Queiroz Galvão como partes figurantes no 



 

 
 

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

ensino deve ser garantida pela Ideal Terraplanagem. 

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

necessárias para assegurar a acessibilidade plena das pessoas com deficiência, 

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

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

 

 

 

 


