
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sexta Feira, Sabado, Domingo e Segunda-Feira, 23, 24, 25 e 26 de Setembro de 

2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Polícia e Prefeitura de Caraguá desmontam barracas irregulares na praia do 

Centro 

Caraguatatuba 

MPSP derruba pagamento de gratificações irregulares a servidores de 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Infraestrutura náutica de Caraguá é apresentada na 25° edição do São Paulo 

Boat Show 

Caraguatatuba 

Nesta segunda, Caraguá abre inscrições para a 3° etapa do Circuito de corrida de 

rua 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

PM e Prefeitura removem barracas irregulares na Praia do Centro de 

Caraguatatuba 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Polícia e Prefeitura de Caraguatatuba removem barracas irregulares 

Caraguatatuba 

“Bairro a Bairro” na próxima semana 

 

012 News 

Caraguatatuba 

Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba, vai ser palco do XTERRA Brazil neste final 

de semana 

Caraguatatuba 

Polícia Militar e Prefeitura de Caraguatatuba removem barracas irregulares na 

Praia do Centro 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/policia-e-prefeitura-de-caragua-desmontam-barracas-irregulares-na-praia-do-centro/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/policia-e-prefeitura-de-caragua-desmontam-barracas-irregulares-na-praia-do-centro/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/mpsp-derruba-pagamento-de-gratificacoes-irregulares-a-servidores-de-caraguatatuba/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/mpsp-derruba-pagamento-de-gratificacoes-irregulares-a-servidores-de-caraguatatuba/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/infraestrutura-nautica-de-caragua-e-apresentada-na-25-edicao-do-sao-paulo-boat-show/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/infraestrutura-nautica-de-caragua-e-apresentada-na-25-edicao-do-sao-paulo-boat-show/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/nesta-segunda-caragua-abre-inscricoes-para-a-3-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/nesta-segunda-caragua-abre-inscricoes-para-a-3-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua/
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/pm-e-prefeitura-removem-barracas-irregulares-na-praia-do-centro-de-caraguatatuba-1.228702
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/pm-e-prefeitura-removem-barracas-irregulares-na-praia-do-centro-de-caraguatatuba-1.228702
https://www.caraguatv.com.br/2022/09/23/policia-e-prefeitura-de-caraguatatuba-removem-barracas-irregulares/
https://www.caraguatv.com.br/2022/09/23/bairro-a-bairro-na-proxima-semana/
https://www.012news.com.br/praia-martim-de-sa-em-caraguatatuba-vai-ser-palco-para-xterra-brazil-fim-de-semana/
https://www.012news.com.br/praia-martim-de-sa-em-caraguatatuba-vai-ser-palco-para-xterra-brazil-fim-de-semana/
https://www.012news.com.br/policia-militar-e-prefeitura-de-caraguatatuba-removem-barracas-irregulares-na-praia-do-centro/
https://www.012news.com.br/policia-militar-e-prefeitura-de-caraguatatuba-removem-barracas-irregulares-na-praia-do-centro/


 

 
 

Caraguatatuba Promove 2ª Edição De Concurso Culinário Voltado Para Cardápio 

Escolar 

Caraguatatuba 

Inscrições Da 3ª Etapa Do Circuito De Corrida De Rua De Caraguatatuba 

Começam Na Segunda-Feira 

Caraguatatuba 

Porto Novo E Orla Da Praia Na Região Sul Recebem ‘Bairro A Bairro’ Na Próxima 

Semana Em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Banco De Alimentos De Caraguatatuba Repassa Doação De 1,5 Tonelada De 

Melão Para Entidades 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Garante Relações Familiares E Comunitárias Com Serviço De 

Convivência E Fortalecimento De Vínculos 

Caraguatatuba 

Novas Rodadas Dos Campeonatos De Futebol Amador Preenchem Final De 

Semana Em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

5º Mutirão Do Emprego Recebe 2,4 Mil Inscrições Para As 300 Vagas Que Serão 

Disponibilizadas No Local 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Convoca Mais 10 Aprovados Do Concurso De 2018 

Caraguatatuba 

Auditório Maristela De Oliveira Recebe Sessão Cineclube Especial Com 

Lançamento Do Longa ‘A Viagem De Pedro’ 

Caraguatatuba 

Procon De Caraguatatuba Fornece Orientações Sobre Compras Do Dia Das 

Crianças 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Apresenta Infraestrutura Náutica Da Cidade No São 

Paulo Boat Show 

Caraguatatuba 

Secretaria De Meio Ambiente Recebe Representantes Do IBAMA Para Alinhar 

Ações Conjuntas 

Caraguatatuba 

Polícia Militar E Prefeitura De Caraguatatuba Removem Barracas Irregulares Na 

Praia Do Centro 

Caraguatatuba 

Dupla De Caraguatatuba Vence Circuito Praia Siriúba De Futevôlei 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Instala Sistema Para Travessia De Águas Pluviais No 

Olaria 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-promove-2a-edicao-de-concurso-culinario-voltado-para-cardapio-escolar
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-promove-2a-edicao-de-concurso-culinario-voltado-para-cardapio-escolar
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/inscricoes-da-3a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-comecam-na-segunda-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/inscricoes-da-3a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-comecam-na-segunda-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/porto-novo-e-orla-da-praia-na-regiao-sul-recebem-bairro-a-bairro-na-proxima-semana-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/porto-novo-e-orla-da-praia-na-regiao-sul-recebem-bairro-a-bairro-na-proxima-semana-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/banco-de-alimentos-de-caraguatatuba-repassa-doacao-de-15-tonelada-de-melao-para-entidades
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/banco-de-alimentos-de-caraguatatuba-repassa-doacao-de-15-tonelada-de-melao-para-entidades
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-garante-relacoes-familiares-e-comunitarias-com-servico-de-convivencia-e-fortalecimento-de-vinculos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-garante-relacoes-familiares-e-comunitarias-com-servico-de-convivencia-e-fortalecimento-de-vinculos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/novas-rodadas-dos-campeonatos-de-futebol-amador-preenchem-final-de-semana-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/novas-rodadas-dos-campeonatos-de-futebol-amador-preenchem-final-de-semana-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/5o-mutirao-do-emprego-recebe-24-mil-inscricoes-para-as-300-vagas-que-serao-disponibilizadas-no-local
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/5o-mutirao-do-emprego-recebe-24-mil-inscricoes-para-as-300-vagas-que-serao-disponibilizadas-no-local
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-convoca-mais-10-aprovados-do-concurso-de-2018
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/auditorio-maristela-de-oliveira-recebe-sessao-cineclube-especial-com-lancamento-do-longa-a-viagem-de-pedro
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/auditorio-maristela-de-oliveira-recebe-sessao-cineclube-especial-com-lancamento-do-longa-a-viagem-de-pedro
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/procon-de-caraguatatuba-fornece-orientacoes-sobre-compras-do-dia-das-criancas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/procon-de-caraguatatuba-fornece-orientacoes-sobre-compras-do-dia-das-criancas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-apresenta-infraestrutura-nautica-da-cidade-no-sao-paulo-boat-show
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-apresenta-infraestrutura-nautica-da-cidade-no-sao-paulo-boat-show
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-meio-ambiente-recebe-representantes-do-ibama-para-alinhar-acoes-conjuntas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-meio-ambiente-recebe-representantes-do-ibama-para-alinhar-acoes-conjuntas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/policia-militar-e-prefeitura-de-caraguatatuba-removem-barracas-irregulares-na-praia-do-centro
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/policia-militar-e-prefeitura-de-caraguatatuba-removem-barracas-irregulares-na-praia-do-centro
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/dupla-de-caraguatatuba-vence-circuito-praia-siriuba-de-futevolei
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-instala-sistema-para-travessia-de-aguas-pluviais-no-olaria
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-instala-sistema-para-travessia-de-aguas-pluviais-no-olaria


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Conquista 23 Medalhas No Campeonato Brasileiro CEMC De 

Karatê 

Caraguatatuba 

Atletas Iniciam Inscrições Da 3ª Etapa Do Circuito De Corrida De Rua De 

Caraguatatuba 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

5º Mutirão Do Emprego Recebe 2,4 Mil Inscrições Para As 300 Vagas Que Serão 

Disponibilizadas No Local 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Apresenta Infraestrutura Náutica Da Cidade No São 

Paulo Boat Show 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Secretaria de Meio Ambiente recebe representantes do IBAMA para alinhar ações 

conjuntas 

Caraguatatuba 

Auditório Maristela de Oliveira recebe sessão Cineclube Especial com lançamento do longa 

‘A Viagem de Pedro’ 

Caraguatatuba 

Inscrições da 3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba começam na 

segunda-feira 

Caraguatatuba 

Porto Novo e Orla da Praia na Região Sul recebem ‘Bairro a Bairro’ na próxima semana em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Banco de Alimentos de Caraguatatuba repassa doação de 1,5 tonelada de melão para 

entidades 

Caraguatatuba 

5º Mutirão do Emprego recebe 2,4 mil inscrições para as 300 vagas que serão 

disponibilizadas no local 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba garante relações familiares e comunitárias com Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos 

Caraguatatuba 

Novas rodadas dos Campeonatos de Futebol Amador preenchem final de semana em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove 2ª edição de concurso culinário voltado para cardápio escolar 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-conquista-23-medalhas-no-campeonato-brasileiro-cemc-de-karate
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-conquista-23-medalhas-no-campeonato-brasileiro-cemc-de-karate
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/atletas-iniciam-inscricoes-da-3a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/atletas-iniciam-inscricoes-da-3a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/5o-mutirao-do-emprego-recebe-24-mil-inscricoes-para-as-300-vagas-que-serao-disponibilizadas-no-local/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/5o-mutirao-do-emprego-recebe-24-mil-inscricoes-para-as-300-vagas-que-serao-disponibilizadas-no-local/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-apresenta-infraestrutura-nautica-da-cidade-no-sao-paulo-boat-show/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-apresenta-infraestrutura-nautica-da-cidade-no-sao-paulo-boat-show/
https://falacaragua.com.br/2022/09/secretaria-de-meio-ambiente-recebe-representantes-do-ibama-para-alinhar-acoes-conjuntas/
https://falacaragua.com.br/2022/09/secretaria-de-meio-ambiente-recebe-representantes-do-ibama-para-alinhar-acoes-conjuntas/
https://falacaragua.com.br/2022/09/auditorio-maristela-de-oliveira-recebe-sessao-cineclube-especial-com-lancamento-do-longa-a-viagem-de-pedro/
https://falacaragua.com.br/2022/09/auditorio-maristela-de-oliveira-recebe-sessao-cineclube-especial-com-lancamento-do-longa-a-viagem-de-pedro/
https://falacaragua.com.br/2022/09/inscricoes-da-3a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-comecam-na-segunda-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/09/inscricoes-da-3a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-comecam-na-segunda-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/09/porto-novo-e-orla-da-praia-na-regiao-sul-recebem-bairro-a-bairro-na-proxima-semana-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/porto-novo-e-orla-da-praia-na-regiao-sul-recebem-bairro-a-bairro-na-proxima-semana-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/banco-de-alimentos-de-caraguatatuba-repassa-doacao-de-15-tonelada-de-melao-para-entidades/
https://falacaragua.com.br/2022/09/banco-de-alimentos-de-caraguatatuba-repassa-doacao-de-15-tonelada-de-melao-para-entidades/
https://falacaragua.com.br/2022/09/5o-mutirao-do-emprego-recebe-24-mil-inscricoes-para-as-300-vagas-que-serao-disponibilizadas-no-local/
https://falacaragua.com.br/2022/09/5o-mutirao-do-emprego-recebe-24-mil-inscricoes-para-as-300-vagas-que-serao-disponibilizadas-no-local/
https://falacaragua.com.br/2022/09/caraguatatuba-garante-relacoes-familiares-e-comunitarias-com-servico-de-convivencia-e-fortalecimento-de-vinculos/
https://falacaragua.com.br/2022/09/caraguatatuba-garante-relacoes-familiares-e-comunitarias-com-servico-de-convivencia-e-fortalecimento-de-vinculos/
https://falacaragua.com.br/2022/09/novas-rodadas-dos-campeonatos-de-futebol-amador-preenchem-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/novas-rodadas-dos-campeonatos-de-futebol-amador-preenchem-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/caraguatatuba-promove-2a-edicao-de-concurso-culinario-voltado-para-cardapio-escolar/


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe próxima etapa do XTERRA Brazil nos dias 24 e 25 de setembro 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

MPSP derruba pagamento de gratificações irregulares a servidores de 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Inscrições para 3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

começam nesta segunda (26) 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

MP derruba pagamento de gratificações irregulares a servidores de 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

PM e Prefeitura de Caraguatatuba removem barracas irregulares na Praia do 

Centro 

Caraguatatuba 

Procon de Caraguatatuba orienta sobre compras do Dia das Crianças 

Caraguatatuba 

Mais de duas mil pessoas se inscrevem para mutirão de empregos em 

Caraguatatuba 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove 2ª edição de concurso culinário voltado para cardápio 

escolar 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove 2ª edição de concurso culinário voltado para cardápio 

escolar 

Caraguatatuba 

5º MUTIRÃO DO EMPREGO RECEBE 2,4 MIL INSCRIÇÕES PARA AS 300 VAGAS 

QUE SERÃO DISPONIBILIZADAS NO LOCAL 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove 2ª edição de concurso culinário voltado para cardápio 

escolar 

Caraguatatuba 

https://falacaragua.com.br/2022/09/caraguatatuba-recebe-proxima-etapa-do-xterra-brazil-nos-dias-24-e-25-de-setembro-2/
https://diariocaicara.com.br/mpsp-derruba-pagamento-de-gratificacoes-irregulares-a-servidores-de-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/mpsp-derruba-pagamento-de-gratificacoes-irregulares-a-servidores-de-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/inscricoes-para-3a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-comecam-nesta-segunda-26/
https://diariocaicara.com.br/inscricoes-para-3a-etapa-do-circuito-de-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-comecam-nesta-segunda-26/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/mp-derruba-pagamento-de-gratificacoes-irregulares-a-servidores-de-caraguatatuba-16536005
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/mp-derruba-pagamento-de-gratificacoes-irregulares-a-servidores-de-caraguatatuba-16536005
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/pm-e-prefeitura-de-caraguatatuba-removem-barracas-irregulares-na-praia-do-centro-16536063
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/pm-e-prefeitura-de-caraguatatuba-removem-barracas-irregulares-na-praia-do-centro-16536063
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/procon-de-caraguatatuba-orienta-sobre-compras-do-dia-das-criancas-16536070
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/mais-de-duas-mil-pessoas-se-inscrevem-para-mutirao-de-empregos-em-caraguatatuba-16536110
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/mais-de-duas-mil-pessoas-se-inscrevem-para-mutirao-de-empregos-em-caraguatatuba-16536110
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/23/caraguatatuba-promove-2a-edicao-de-concurso-culinario-voltado-para-cardapio-escolar/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/23/caraguatatuba-promove-2a-edicao-de-concurso-culinario-voltado-para-cardapio-escolar/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/23/caraguatatuba-promove-2a-edicao-de-concurso-culinario-voltado-para-cardapio-escolar/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/23/caraguatatuba-promove-2a-edicao-de-concurso-culinario-voltado-para-cardapio-escolar/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/23/5o-mutirao-do-emprego-recebe-24-mil-inscricoes-para-as-300-vagas-que-serao-disponibilizadas-no-local/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/23/5o-mutirao-do-emprego-recebe-24-mil-inscricoes-para-as-300-vagas-que-serao-disponibilizadas-no-local/
https://imprensalivre.com.br/2022/09/23/caraguatatuba-promove-2a-edicao-de-concurso-culinario-voltado-para-cardapio-escolar/
https://imprensalivre.com.br/2022/09/23/caraguatatuba-promove-2a-edicao-de-concurso-culinario-voltado-para-cardapio-escolar/


 

 
 

5º Mutirão do Emprego recebe 2,4 mil inscrições para as 300 vagas que serão 

disponibilizadas no local 
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Polícia e Prefeitura de Caraguá desmontam barracas irregulares na 

praia do Centro 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, realizou, 

nesta sexta-feira (23), mais uma intervenção para a retirada de acampamentos 

irregulares montados da Praia do Centro. Na ocasião, a equipe do Departamento 

de Fiscalização de Posturas, acompanhada pela Atividade Delegada da Polícia 

Militar (PM), registrou a instalação de diversas barracas de camping e coberturas 

improvisadas em árvores. 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, responsável por coordenar o 

trabalho, foram encontradas armas brancas e também cachimbos semelhantes 

ao utilizados para consumir crack. Ao todo, mais de 20 pessoas foram abordadas 

e orientadas a desfazer as armações. Na ocasião, a equipe do Departamento de 

Fiscalização de Posturas, acompanhada pela Atividade Delegada da Polícia Militar 

(PM), registrou a instalação de diversas barracas de camping e coberturas 

improvisadas em árvores. 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, responsável por coordenar o 

trabalho, foram encontradas armas brancas e também cachimbos semelhantes 

ao utilizados para consumir crack. Ao todo, mais de 20 pessoas foram abordadas 

e orientadas a desfazer as armações. 
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MPSP derruba pagamento de gratificações irregulares a servidores de 

Caraguatatuba 

 

 
 

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça, 

após representação da Promotoria de Justiça de Caraguatatuba, derrubou 

gratificações irregulares que vinham sendo pagas a servidores do município do 

litoral paulista. 

Em acórdão do dia 21 de setembro, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça 

reconhece a tese do Ministério Público de que as vantagens pecuniárias que não 

atenderiam ao interesse público e às exigências do serviço, violando princípios da 

moralidade, razoabilidade, proporcionalidade e finalidade. 

As gratificações impugnadas são aquelas por produtividade, encargos especiais, 

condução de ambulância, participação em órgão de deliberação coletiva e 

natalícia. 

Segundo a decisão, os pagamentos não estavam ligados a nenhuma exigência do 

serviço ou desempenho de funções em circunstâncias peculiares que 

justificassem sua concessão, “distanciando-se assim do interesse público à custa 

do erário”. 
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Infraestrutura náutica de Caraguá é apresentada na 25° edição do 

São Paulo Boat Show 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, está 

participando da 25ª edição do São Paulo Boat Show, maior evento náutico indoor 

da América Latina, que começou nesta sexta (23/09) e segue até a próxima 

quarta-feira (28/09), no São Paulo Expo. 

O município marca presença no estande da Secretaria de Turismo e Viagens do 

Estado de São Paulo (Setur-SP), juntamente com o Circuito Litoral Norte, consórcio 

turístico do qual a cidade faz parte com mais quatro cidades da região: Bertioga, 

Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. 

Segundo a secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, o 

intuito é apresentar as opções para o turismo náutico e demais atrativos turísticos 

da cidade, levando informações que potencializam a atração de visitantes e 

investidores e, consequentemente, impulsionando o turismo e a economia local. 

“O Boat Show é a maior vitrine do mercado náutico e, como sempre, não 

poderíamos deixar de participar deste evento tão importante para a divulgação da 

nossa cidade, que tem infraestrutura completa para receber esse público, além de 

vocação nata como destino para navegação”, destacou a secretária municipal. 



 

 
 

A expectativa para o São Paulo Boat Show 2022 é de movimentar cerca de R$ 

300 milhões em negócios e receber mais de 40 mil pessoas ao longo dos seis 

dias de evento, que é palco para a apresentação das inovações e lançamentos do 

setor, incluindo embarcações, equipamentos e acessórios, com mais de 100 

marcas expositoras. 

Congresso Internacional Náutico 

A cidade também participa do 7º Congresso Internacional Náutico, o qual 

antecede a abertura oficial do São Paulo Boat Show, contanto com prefeitos, 

secretários e agentes do setor para apresentar e debater os desafios e as 

oportunidades que o turismo das águas oferece. 
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Nesta segunda, Caraguá abre inscrições para a 3° etapa do Circuito 

de corrida de rua 

 

 
 

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

inicia nesta segunda-feira (26), as inscrições da 3ª Etapa do Circuito de Corrida de 

Rua de Caraguatatuba. A corrida será no dia 8 de outubro (sábado). 

A largada será realizada na Praça da Cultura, no Centro, às 18h, com trajeto 

sentido Praia do Indaiá. A corrida será dividida em circuitos de 5km e 10km. 

Ao todo, serão disponibilizadas 800 inscrições para atletas acima dos 16 anos. O 

período de inscrições será do dia 26 de setembro (segunda-feira) até 4 de outubro, 

ou esgotarem as inscrições. Os atletas devem estar munidos de documento com 

foto para fazer a inscrição. 

Desta vez, a troca das inscrições no Fundo Social de Solidariedade será através da 

entrega de 1 litro de óleo e 1 kg de açúcar. Todos os atletas inscritos receberão 

medalhas após a conclusão do trajeto, além de hidratação com frutas, água e 

isotônico. Na troca dos kits, que ainda será divulgado horário e local e os atletas 

receberão camiseta e número de corredor. “Praticamente em todos os meses do 

ano tivemos algum tipo de evento de corrida ou correlato, sempre com o intuito de 

divulgar e fazer com que o esporte seja praticado por todos os munícipes, sejam 

eles crianças, jovens, adultos ou da melhor idade”, diz Edvaldo Ormindo, 

secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

Serviço 

3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

Dia: 8 de outubro 



 

 
 

Largada: Praça da Cultura, Centro 

Horário: 18h 

Inscrições 

Local: Fundo Social de Solidariedade 

Horário: Das 8h30 as 16h30 

Período: 26 de setembro até 4 de outubro 

Vagas: 800 atletas 

Inscrições: 1 litro de óleo e 1 kg de açúcar 
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PM e Prefeitura removem barracas irregulares na Praia do Centro de 

Caraguatatuba 

 

 
 

A Polícia Militar e a Prefeitura de Caraguatatuba removeram barracas irregulares 

da Praias do Centro nesta sexta-feira (23). 

A equipe do Departamento de Fiscalização de Posturas, acompanhada pela 

Atividade Delegada da PM, registrou a instalação de diversas barracas de 

camping e coberturas improvisadas em árvores. Ao todo,mais de 20 abordagens 

aconteceram a fim de orientar as pessoas a desfazer as armações. Foram 

encontradas armas brancas também cachimbos semelhantes aos utilizados para 

o consumo de crack. De acordo com o município ,a instalação de acampamento, 

barracas e aparelhagens de campismo e habitação é proibida nas praias do 

município, conforme o artigo 237 da Lei Municipal nº 1.144/80 (Código de 

Posturas). A infração é passível de multa no valor de R$ 1.298,95. 
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Polícia e Prefeitura de Caraguatatuba removem barracas irregulares 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, realizou, 

nesta sexta-feira (23), mais uma intervenção para a retirada de acampamentos 

irregulares montados da Praia do Centro. Na ocasião, a equipe do Departamento 

de Fiscalização de Posturas, acompanhada pela Atividade Delegada da Polícia 

Militar (PM), registrou a instalação de diversas barracas de camping e coberturas 

improvisadas em árvores. 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, responsável por coordenar o 

trabalho, foram encontradas armas brancas e também cachimbos semelhantes 

ao utilizados para consumir crack. Ao todo, mais de 20 pessoas foram abordadas 

e orientadas a desfazer as armações. “Nós estamos fazendo o monitoramento 

constante da orla para coibir a permanência de barracas na praia, com ações 

sendo realizadas praticamente todos os dias. O nosso objetivo é 

garantir o sossego e o bem estar público da coletividade”, destacou o secretário. 

A instalação de acampamento, barracas e aparelhagens de campismo e 

habitação é proibida nas praias do município, conforme o artigo 237 da Lei 

Municipal nº 1.144/80 (Código de Posturas). A infração é passível de multa no 

valor de R$ 1.298,95. 
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“Bairro a Bairro” na próxima semana 

 

 
 

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

(Sesep), inicia na próxima segunda-feira (26), uma nova programação do ‘Bairro a 

Bairro’. Até esta sexta-feira (30), as equipes estarão executando os serviços de 

limpeza e retirada de resíduos na orla da praia entre o Rio Lagoa e Acalento, além 

dos serviços dentro do bairro Porto Novo. Assim que finalizado, o programa segue 

para os bairros Praia das Palmeiras e Jardim Britânia. Nesta semana, as equipes 

retiraram de toda orla da praia de Caraguatatuba cerca de sete toneladas de 

resíduos. 

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. 

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 

capinadeiras ‘bobcat’ e quatro caminhões para recolher os materiais em um curto 

período de tempo. 
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Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba, vai ser palco do XTERRA 

Brazil neste final de semana 

 

 
 

A cidade de Caraguatatuba será palco da próxima etapa do XTERRA Brazil, maior 

circuito off-road do mundo. Neste sábado (24) e domingo (25), mais de mil 

competidores participarão dos tradicionais desafios da competição, que já é 

tradição no calendário esportivo nacional. O evento inicia a recepção dos atletas a 

partir das 16h de sexta-feira (23), com apresentações musicais promovidas no 

espaço XTERRA Village, a entrega dos kits e a realização de simpósio técnico de 

alguns esportes. Os inscritos se dividirão nas provas de Swim Challenge 1,5k e 3k, 

além das disputas de Aquathlon,Triathlon Sprint, Trail Run 5k, Trail Run 10k, trail 

run 21k, Kids Duathlon e Kids Run, todas com o visual da região que conta com 

trilhas, cachoeiras com piscinas naturais, espécies de animais e plantas típicas da 

Mata Atlântica na praia Martim de Sá. 

“Esperamos uma grande disputa em todas as provas, como tem sido recorrente 

no XTERRA Brazil. Trabalhamos a cada etapa para levar novidades aos 

participantes e em Caraguá não será diferente. Tenho certeza de que teremos um 

grande evento”, afirmou Bernardo Fonseca, CEO do circuito. 



 

 
 

 A secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, ressaltou 

a importância de a cidade receber grandes eventos como o XTERRA. 

“O circuito é uma vitrine para competidores do mundo todo, então, faz sentido 

conquistar esse público e incluir Caraguá no mapa esportivo do off-road uma vez 

que temos tudo o que atletas e suas famílias buscam para aproveitar a união 

entre estrutura e a natureza”, disse. 

XTERRA Village 

Como já é tradição, o evento terá o XTERRA Village, com muito lazer, oferecendo 

serviços de massagem e crioterapia, além da tradicional agitação, com muita 

bebida, música, atrações surpresas e Xterra Store, para animar os amantes da 

prova. O espaço funcionará a partir das 16h de sexta-feira (23). O DJ Douglas 

Pinheiro abrirá a programação do evento com um show na sexta-feira (23), das 

16h às 18h. O músico também volta a badalar a atração no sábado (24), das 9h 

às 17h. Ainda na sexta, a dupla Kelly & Júnior Paoli agitam a arena XTERRA, das 

18h às 21h. 

No sábado (24), o XTERRA Village terá aula de yoga com a instrutora Thaís 

Nobrega. A prática 1 da aula será entre 12h30 e 13h30. Já a prática 2 ocorre das 

17h às 18h. 
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Polícia Militar e Prefeitura de Caraguatatuba removem barracas 

irregulares na Praia do Centro 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, realizou, 

nesta sexta-feira (23), mais uma intervenção para a retirada de acampamentos 

irregulares montados da Praia do Centro. Na ocasião, a equipe do Departamento 

de Fiscalização de Posturas, acompanhada pela Atividade Delegada da Polícia 

Militar (PM), registrou a instalação de diversas barracas de camping e coberturas 

improvisadas em árvores. Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, 

responsável por coordenar o trabalho, foram encontradas armas brancas e 

também cachimbos semelhantes ao utilizados para consumir crack. Ao todo, mais 

de 20 pessoas foram abordadas e orientadas a desfazer as armações. 

“Nós estamos fazendo o monitoramento constante da orla para coibir a 

permanência de barracas na praia, com ações sendo realizadas praticamente 

todos os dias. O nosso objetivo é garantir o sossego e o bem estar público da 

coletividade”, destacou o secretário. 

A instalação de acampamento, barracas e aparelhagens de campismo e 

habitação é proibida nas praias do município, conforme o artigo 237 da Lei 

Municipal nº 1.144/80 (Código de Posturas). A infração é passível de multa no 

valor de R$ 1.298,95. 
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Caraguatatuba Promove 2ª Edição De Concurso Culinário Voltado Para 

Cardápio Escolar 

 

 
 

Foi dada a largada para a 2ª edição do concurso ‘Chef Caraguá’, uma competição 

culinária idealizada pelo setor de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação 

de Caraguatatuba, responsável pelo planejamento, logística, abastecimento, 

desenvolvimento do cardápio e coordenação das cozinheiras escolares de toda a 

rede municipal de ensino. O objetivo do ‘Chef Caraguá’ é valorizar o trabalho e 

estimular a criatividade das cozinheiras escolares. A receita vencedora fará parte 

do cardápio da rede municipal para o próximo ano letivo e a equipe de cozinheiras 

será premiada. 

O concurso propõe o desenvolvimento de novas preparações utilizando 

ingredientes fornecidos para a alimentação escolar. Além do sabor e da 

criatividade, critérios técnicos são avaliados pela equipe de nutricionistas do setor, 

como apresentação, tempo de preparo, porcionamento (prato feito), valor 

nutricional, praticidade e aceitação das crianças. 

Numa primeira etapa as preparações são apresentadas a uma comissão técnica 

que julga os critérios definidos e indica as melhores. Feita essa escolha, o 

concurso avança para a etapa que envolve os grandes interessados na 

competição: os alunos! 

A fase do ‘teste de aceitação’ é realizada diretamente nas escolas, quando os 

preparos são feitos em grande escala e servidos no cardápio do dia. A equipe 



 

 
 

técnica entrega aos estudantes um formulário de avaliação onde eles podem 

expressar e avaliar aquele novo prato. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou que este ano o desafio proposto 

às unidades participantes é elaborar uma nova opção para o lanche, com receitas 

que atendam à Resolução Resolução Nº 06, de 8 de maio de 2020, do Ministério 

da Educação, que proíbe o uso de açúcar na alimentação das crianças de 0 a 3 

anos e limita em 7% o percentual máximo do ingrediente nos preparos para as 

faixas etárias seguintes. “O cardápio escolar é um importante elemento 

pedagógico utilizado em ações de educação alimentar e nutricional, além de 

assegurar uma alimentação saudável e adequada, garantindo as necessidades 

nutricionais dos alunos”, disse. 

No total, 22 unidades escolares entre CEIs, EMEIs e EMEFs participam do concurso 

nesta 2ª edição. 

Para o supervisor do setor de Alimentação, Luís Ângelo, que acompanha as 

degustações das receitas, o desafio de aliar cardápios saudáveis, diversificados, 

com refeições que sejam bem aceitas pelos alunos, está sendo superado com 

muita criatividade. “Notamos que as equipes de cozinheiras entenderam muito 

bem a proposta dessa competição culinária. Ótimas receitas estão surgindo. 

Todas estão de parabéns”, avaliou. 

O anúncio da grande vencedora está previsto para o mês de novembro, quando 

haverá uma cerimônia de premiação das finalistas. 

O concurso Chef Caraguá é uma iniciativa da Secretaria de Educação com o apoio 

da Convida Alimentação Ltda., empregadora das cozinheiras que prestam serviço 

nas unidades escolares municipais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/13511-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-6,-de-08-de-maio-de-2020
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Inscrições Da 3ª Etapa Do Circuito De Corrida De Rua De 

Caraguatatuba Começam Na Segunda-Feira 

 

 

 

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

inicia nesta segunda-feira (26), as inscrições da 3ª Etapa do Circuito de Corrida de 

Rua de Caraguatatuba. A corrida será no dia 8 de outubro (sábado). A largada será 

realizada na Praça da Cultura, no Centro, às 18h, com trajeto sentido Praia do 

Indaiá. A corrida será dividida em circuitos de 5km e 10km. 

Ao todo, serão disponibilizadas 800 inscrições para atletas acima dos 16 anos. O 

período de inscrições será do dia 26 de setembro (segunda-feira) até 4 de outubro, 

ou esgotarem as inscrições. Os atletas devem estar munidos de documento com 

foto para fazer a inscrição. 

Desta vez, a troca das inscrições no Fundo Social de Solidariedade será através da 

entrega de 1 litro de óleo e 1 kg de açúcar. Todos os atletas inscritos receberão 

medalhas após a conclusão do trajeto, além de hidratação com frutas, água e 

isotônico. Na troca dos kits, que ainda será divulgado horário e local e os atletas 

receberão camiseta e número de corredor. 

“Praticamente em todos os meses do ano tivemos algum tipo de evento de 

corrida ou correlato, sempre com o intuito de divulgar e fazer com que o esporte 

seja praticado por todos os munícipes, sejam eles crianças, jovens, adultos ou da 

melhor idade”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba. Serviço 

3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 



 

 
 

Dia: 8 de outubro 

Largada: Praça da Cultura, Centro 

Horário: 18h 

Inscrições 

Local: Fundo Social de Solidariedade 

Horário: Das 8h30 as 16h30 

Período: 26 de setembro até 4 de outubro 

Vagas: 800 atletas 

Inscrições: 1 litro de óleo e 1 kg de açúcar 
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Porto Novo E Orla Da Praia Na Região Sul Recebem ‘Bairro A Bairro’ 

Na Próxima Semana Em Caraguatatuba 

 

 
 

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

(Sesep), inicia na próxima segunda-feira (26), uma nova programação do ‘Bairro a 

Bairro’. Até esta sexta-feira (30), as equipes estarão executando os serviços de 

limpeza e retirada de resíduos na orla da praia entre o Rio Lagoa e Acalento, além 

dos serviços dentro do bairro Porto Novo. Assim que finalizado, o programa segue 

para os bairros Praia das Palmeiras e Jardim Britânia. Nesta semana, as equipes 

retiraram de toda orla da praia de Caraguatatuba cerca de sete toneladas de 

resíduos. 

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. 

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 

capinadeiras ‘bobcat’ e quatro caminhões para recolher os materiais em um curto 

período de tempo. 
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Banco De Alimentos De Caraguatatuba Repassa Doação De 1,5 

Tonelada De Melão Para Entidades 

 

 
 

O Banco de Alimentos de Caraguatatuba recebeu na terça-feira (20), da 

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP), uma 

tonelada e meia de melões. Os alimentos foram repassados para 14 entidades de 

assistência social cadastradas no Banco, sendo elas: Caraguá Melhor, Vida Nova, 

Casa de Acolhida, Renascer, Casa Beija Flor, Divina Providência, Caminho da 

Esperança, Refúgio em Cristo, Pró + Vida, Restitui, Dom Décio Pereira  (CDP), Vila 

Vicentina, Comunidade Emanuel e ACALENTO. 

Os produtos doados chegam ao espaço e passam por uma triagem. Aqueles 

considerados inapropriados para consumo são descartados antes de serem 

distribuídos às entidades que necessitam do auxílio para assegurar o direito 

básico à alimentação. 

Exceto o CDP, que levou 135 kg de melões, cada instituição levou para sua sede 

105 kg do alimento. A última entidade coletou os alimentos na manhã de quinta-

feira (22). De acordo com especialistas, a fruta é rica em cálcio, potássio e 

também vitaminas, como a Vitamina C. Devido ao seu alto teor de água, é uma 

fruta refrescante e tem efeitos diuréticos, que contribuí na eliminação do excesso 

de líquidos retidos no corpo. O melão é importante ainda por diminuir a pressão 

arterial e fortalece o sistema imunológico. 

Parcerias 



 

 
 

Produtores rurais, varejistas ou atacadistas interessados em realizar doações 

podem entrar em contato com a equipe do Banco de Alimentos para firmar a 

parceria, 

pelo telefone 3883-6548, email: bancodealimentos@caraguatatuba.sp.gov.br ou 

diretamente no local, na Avenida Ministro Dílson Funaro, 287 – Jardim Britânia. 
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Caraguatatuba Garante Relações Familiares E Comunitárias Com 

Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Cidadania, oferece o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), através dos Centros de Referências de Assistência Social (CRAS) do 

município. O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, ofertado de 

forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

Cerca de 80 crianças e adolescentes, entre 7 a 12 anos, participam do SCFV em 

Caraguatatuba. Atualmente, os CRAS Barranco Alto e CRAS Sul estão retomando 

as atividades de forma gradativa com o público prioritário. Fora eles, todos os 

outros CRAS de Caraguatatuba já ofertam o SCFV. O serviço oferece atividades 

artísticas, culturais, de lazer e esportivas, entre outras, de acordo com a idade dos 

usuários. Além disso, atua como forma de intervenção social planejada que cria 

situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e 

reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. 



 

 
 

Por fim, o serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e 

comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os 

participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. 

O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e 

no desenvolvimento de capacidades dos usuários. 

A mãe de Kyra Francine Ferreira Otávio, de 7 anos, Marinalva Ferreira de Sousa, 

conta que o SCFV está contribuindo com o desenvolvimento de sua filha. “Ela está 

interagindo com as outras crianças e se desenvolvendo melhor. Quando não tem 

atividade, ela chega até ficar um pouco triste. Estamos aproveitando muito”, 

disse. 

Endereços e telefones dos CRAS de Caraguatatuba no link 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-desenvolvimento-social-

e-cidadania/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-desenvolvimento-social-e-cidadania/
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Novas Rodadas Dos Campeonatos De Futebol Amador Preenchem 

Final De Semana Em Caraguatatuba 

 

 
 

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

continua neste final de semana com as rodadas dos Campeonatos de Futebol 

Amador do município. Serão três campeonatos disputados neste final de semana, 

sendo a rodada final da fase de grupos do Campeonato Master 40 anos e a 

sequência dos confrontos 1ª e 2ª divisões do Campeonato de Futebol Amador de 

Caraguatatuba. 

Os jogos começam no sábado (24), com as duas partidas restantes do 

Campeonato Master 40 anos no Grupo C. No Campo do Barranco Alto, EC Indaiá e 

AF Santa Cruz se enfrentam às 15h ena sequência, a partida será entre CA 

Fortaleza e EC 1º de Maio. 

Já conquistaram a classificação para as Quartas de Final, Estrela do Morro, 

Barcelona e Barranco Alto no Grupo A. Do Grupo B, as equipes classificadas são 

RFC e Lion FC e no Grupo C, Indaiá, Santa Cruz e Fortaleza. 

1ª Divisão 

A divisão principal do futebol amador de Caraguatatuba tem mais sete jogos 

neste domingo (25). No Campo de Futebol do Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (CEMUG), as partidas serão entre EC Pegorelly x EC Brasília, AE Gremio 

x Tabajara FC, AE Gaivotas x EC Primavera e EC Barranco Alto x CA Fortaleza. 



 

 
 

No Campo do Fortaleza, no Ciase Travessão, os confrontos serão entre AF Santa 

Cruz x EC Casa Branca, EC Crus de Malta x AA Riza e AA Corinthians x GR Rio do 

Ouro. A rodada tem início às 11h. A classificação do Grupo A, segue com Cirrose 

(10 pontos), Fortaleza (7 pontos), Gremio (7 pontos), Brasília (6 pontos), Pegorelly 

(5 pontos), Barranco Alto (4 pontos), Tabajara (3 pontos) e Barcelona já rebaixado 

por W.O. 

Rio do Ouro lidera o Grupo B com 11 pontos, na sequência, Riza (11 pontos), Casa 

Branca (7 pontos), Cruz de Malta (7 Pontos), Primavera (6 pontos), Santa Cruz (6 

pontos), Corinthians (4 pontos) e Gaivotas sem pontuação. 

2ª Divisão 

A divisão de acesso do Futebol Amador de Caraguatatuba também completa a 

semana no domingo com mais sete jogos. 

No Campo do Poiares, a partir das 13h, os jogos serão entre Caputera x Vasco 

Caraguá, Estrela do Morro x Jetuba e Águia Dourada x Sertão dos Tourinhos. 

No Campo do Barranco Alto, o primeiro jogo inicia às 11h, com Esportinga x Força 

Jovem. Na sequência, os confrontos são União das Palmeiras x União do Litoral, 

Natividade x Perequê Mirim e Atlântico Norte x Beira Mar. 

Classificação – 2ª Divisão 

Grupo A: Estrela do Morro (10 pontos), Esportinga (9 pontos), Morro do Chocolate 

(8 pontos), Perequê Mirim (7 pontos), Força Jovem (3 pontos), Jetuba (3 pontos) e 

Natividade (3 pontos). 

Grupo B: Águia Dourada (15 pontos), Caputera (12 pontos), Vasco Caraguá (10 

pontos), Beira Mar (10 pontos), Sertão dos Tourinhos (3 pontos), União do Litoral 

(3 pontos), União das Palmeiras (3 pontos) e Atlântico Norte sem pontuação. 
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5º Mutirão Do Emprego Recebe 2,4 Mil Inscrições Para As 300 Vagas 

Que Serão Disponibilizadas No Local 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT), recebeu 2.400 inscrições on-line para o 5º Mutirão do Emprego que será 

realizado no próximo dia 28 (quarta-feira), das 9h às 16h, na Praça da Cultura 

(Avenida da Praia), no Centro. 

Os inscritos farão as entrevistas de forma imediata pelos possíveis empregadores 

no dia do Mutirão. Nos próximos dias eles serão contatados para confirmar os 

horários, por isso, é importante que atendam ao telefone deixado no cadastro 

realizado nesta semana. Quem não conseguiu se inscrever terá como opção 

deixar seu currículo para a equipe do PAT que estará local, para que possam ser 

entregues a outras empresas para entrevista futura. 

Até o momento está confirmada a participação de 30 empresas que, juntas, 

ofertam mais de 300 vagas. De acordo com o diretor do PAT, Allan Mattos, entre 

as vagas mais procuradas estão para os setores de Supermercados e Farmácias 

(1.293), Distribuidoras e Serviços (818), Hotéis e Pousadas (773) e Vendas (309). 

Estão sendo oferecidas vagas para agente de asseio, ajudantes de açougue, 

cozinha, entrega geral e carregamento, atendente, atendente de farmácia, auxiliar 

administrativo, cozinha, manutenção predial, mecânico, serviços gerais, 

balconista, carpinteiro, confeiteira, consultor, controlador de acesso, copeira, 

cumin, eletricista de veículo diesel, engenheiro civil, mecânico montador de 

veículo diesel, motorista, operador de caixa, pieira, porteiro, repositor, vendedor 

externo, vigilante noturno e outros. 



 

 
 

Dentro do Mutirão do Emprego haverá, ainda, em parceria com o governo do 

Estado, emissão de Carteira de Trabalho Digital e Cursos de Qualificação com o 

ViaRápida – técnica de vendas e recepção. 

O Empreenda Já também estará no local, com a Sala do Empreendedor, Banco do 

Povo e Sebrae. 
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Prefeitura De Caraguatatuba Convoca Mais 10 Aprovados Do 

Concurso De 2018 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais 10 aprovados de seis funções do 

Concurso Público 01/2018 para se apresentar nas próximas segunda, terça e 

quarta-feira (26, 27 e 28/9), das 9h às 16h30, no Departamento de RH da 

Secretaria da Administração (Secad), no Centro.  A 104ª chamada saiu na Edição 

886 do Diário Oficial Eletrônico do Município desta sexta-feira (23).  

Foram convocados três agentes administrativos (278º, 279º e 280º colocados), 

uma inspetora de alunos (119ª colocada), duas professoras de educação infantil 

(PEB – I/120ª e 121ª colocadas), duas professoras de ensino fundamental (PEB 

I/141ª e 142ª colocadas), uma professora de ciências (PEB II – Ciências/19ª 

colocada) e um vigia (42º colocado). Para exercer a função na Prefeitura de 

Caraguatatuba, é necessário apresentar a documentação exigida no “Capítulo XIV 

– Da Convocação” do edital de abertura, publicado na Edição nº 50 do Diário 

Oficial Eletrônico do Município de 14 de setembro de 2018. Ao todo, 1.547 

aprovados do Concurso Público 01/2018 foram chamados desde fevereiro de 

2019. 

O Instituto Zambini aplicou as provas do Concurso Público 01/2018 da Prefeitura 

de Caraguatatuba para as funções de nível superior e técnico no dia 25 de 

novembro de 2018, e para os cargos de nível médio e fundamental no dia 2 de 

dezembro de 2018.  Os salários variam de R$ 1.016,76 a R$ 4.284,55. Os 

aprovados são convocados conforme a necessidade da Administração Pública. 

O certame teve sua validade prorrogada, conforme o comunicado publicado 

na Edição 825 do Diário Oficial Eletrônico do Município do dia 30 de junho, com os 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Edital_886.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Edital_886.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_825.pdf


 

 
 

seguintes prazos: até 24 de agosto de 2023 para os cargos sem prova prática e 

até 28 de setembro de 2023 para as funções que exigiam aplicação de provas 

práticas. 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

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

Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento 

ao público é das 9h às 16h30. 
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Auditório Maristela De Oliveira Recebe Sessão Cineclube Especial Com 

Lançamento Do Longa ‘A Viagem De Pedro’ 

 

 
 

Em comemoração ao mês do bicentenário da Independência do Brasil, a 

FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, em parceria com 

o Ponto MIS – Museu da Imagem e do Som, apresenta uma sessão Cineclube 

Especial na quarta-feira (28), às 20h, com a exibição do lançamento ‘A Viagem de 

Pedro’. A sessão do longa ocorre no Auditório Maristela de Oliveira, na sede da 

Fundação, e tem entrada gratuita. 

Lançado no início do mês de setembro, com direção de Laís Bodanzky (Bicho de 

Sete Cabeças), o drama brasileiro possui um olhar intimista sobre a vida de Dom 

Pedro I (Cauã Reymond) e dos eventos históricos que giram em torno do príncipe, 

com atenção para um momento determinante de sua trajetória. Em 1831, o 

primeiro Imperador do Brasil volta à Europa sob condições adversas, no navio 

inglês Warspite. Diante de sua abdicação ao trono do Brasil, D. Pedro I se 

encontra em um momento de profunda reflexão, onde pondera os erros e acertos 

de sua administração desde o momento em que chegou ao país com sua família 

aos 10 anos de idade, em 1808. 

A Viagem de Pedro toca em assuntos delicados sobre o imperador do Brasil 

enquanto volta para a Europa. Assuntos como sua masculinidade, epilepsia, sua 

suspeita de ter contraído sífilis e sua instabilidade emocional enquanto deixava 

seu filho no país e se separava dele. A representação intimista de Pedro mostrará 

como o tal se sentia traidor de Portugal e alguém sem pátria definida. 



 

 
 

De acordo com Eliotty Caetano, coordenador de cine-foto-vídeo da Fundacc, é 

recomendado que os interessados cheguem com, no mínimo, meia hora de 

antecedência para garantir a poltrona. “Por se tratar de um lançamento, o filme 

ainda se encontra em circulação pelos cinemas brasileiros, por isso, poderemos 

disponibilizar apenas uma sessão, sendo esta uma enorme oportunidade para a 

população, já que o filme não integrará a programação do nosso cinema local. 

Convidem seus amigos e familiares e venham curtir uma sessão de cinema pra lá 

de especial”, convidou o coordenador. 

Serviço 

Exibição do filme lançamento: A Viagem de Pedro (2022) 

Data: 28 de setembro (quarta-feira) 

Horário: 20h 

Classificação 14 anos 

Entrada gratuita 

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

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Procon De Caraguatatuba Fornece Orientações Sobre Compras Do Dia 

Das Crianças 

 

 
 

O Dia das Crianças é celebrado em 12 de outubro, mesma data em que se 

comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. O Procon da 

Prefeitura de Caraguatatuba recomenda algumas precauções para não 

transformar a compra dos presentes da garotada em um pesadelo interminável. 

O diretor do Procon, Aliex Moreira, dá algumas dicas evitar transtornos nessa hora. 

“A primeira recomendação é pesquisar preço, forma de pagamento e taxas de 

juros, cuidadosamente, antes de comprar o brinquedo. O consumidor não pode se 

iludir com ilustrações estampadas na embalagem, por isso, é necessário ler todas 

as informações sobre o brinquedo, incluindo o manual de instruções, que precisa 

estar em Língua Portuguesa para facilitar a compreensão”, explica. Na 

embalagem do produto devem constar informações como: idade recomendada; 

identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço); instruções de montagem, de 

uso e eventuais riscos que podem apresentar à criança, quando for o caso; 

número de peças; e o selo de segurança do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro), indicando se o produto foi fabricado de acordo 

com as normas técnicas vigentes, juntamente com o selo de um órgão 

credenciado para testar sua qualidade. 

O diretor chama atenção para os efeitos da Lei Estadual nº 81.24/1992, que 

obriga os fornecedores a manterem amostras sem lacre dos produtos à venda, 



 

 
 

para análise do consumidor. “Ao efetuar a compra, os pais devem exigir sempre a 

nota, cupom fiscal ou tíquete de caixa. Estes documentos serão necessários, caso 

precise fazer valer seus direitos de consumidor” alerta. 

Trocas 

Não existe a previsão de troca nas compras em lojas físicas no Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), mas algumas empresas efetuam a troca do 

produto deliberadamente ou quando está estipulado na nota de compra. “Neste 

caso, o Procon/SP orienta que o consumidor peça e faça constar esse direito na 

nota fiscal ou cupom de compra. É preciso certificar-se, ainda, que o produto a ser 

comprado tenha garantia de fábrica, bem como se existe serviço autorizado 

credenciado da mercadoria no seu município. Quando não há esse direito de 

fábrica, é assegurada a garantia legal de três meses, necessitando ao consumidor 

apenas apresentar a nota fiscal”, revela Moreira. 

Se o produto apresentar algum vício ou defeito, o fornecedor tem 30 dias a partir 

do dia da reclamação para resolver e, se não o fizer nesse tempo, o freguês tem 

direito a restituição do valor pago corrigido monetariamente, abatimento 

proporcional no preço ou substituição do produto por outro da mesma espécie e 

em perfeitas condições de uso. “Tudo que for anunciado, tem que ser cumprido 

pelo estabelecimento. As compras feitas fora do comércio (por telefone, em 

domicílio, catálogo ou internet) dão ao consumidor o direito de sete dias para 

arrependimento, a partir da data da compra ou do recebimento do produto”, 

enfatiza. 

Compras na internet 

O diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, disse que a primeira 

orientação para compras on-line é sempre acessar o site oficial da empresa. “Evite 

as redes sociais, não compre por esses locais. A pessoa também precisa verificar 

se existe um endereço físico e consultar se a loja entrega os produtos. Essa 

informação pode ser vista em sites como o Reclame Aqui. Além disso, evite pagar 

por PIX ou boletos, sempre pague fazendo um parcelamento no cartão de crédito”, 

recomenda. 

Moreira também chama a atenção para os golpes em ambiente virtual. 

“Desconfie de preço muito abaixo do praticado no mercado, não confie e não 

compartilhe links e informações dos quais não tenha certeza da origem”, previne. 

“Prefira lojas em quais já fez transações anteriormente e deu tudo certo. 

Normalmente, quem é cadastrado em lojas virtuais passa a receber mensagens 

com dicas de promoções e de valores, o que pode servir de parâmetro para o 

orçamento”, complementou. Ainda para fugir das armadilhas durante as compras 

on-line, o Procon de Caraguatatuba traz a seguintes recomendações: não forneça 

dados, senhas, códigos, etc; não acredite em ofertas de ajuda, sorteio, dinheiro 



 

 
 

enviadas pelo WhatsApp, redes sociais, e-mails e links; evite preencher 

formulários que não estejam nos sites oficiais; baixe aplicativos apenas das lojas 

oficiais; em caso de dúvidas ou dificuldades, procure um familiar ou amigo que 

possa ajudar; utilize antivírus no computador, tablet e smartphone; confira sempre 

o endereço eletrônico do site, pois existem páginas falsas que utilizam o nome de 

grandes empresas e criam páginas com layout parecido com o das lojas originais, 

porém o endereço eletrônico do falso site leva o nome de empresa conhecida, 

mas com o final diferente; e pesquise a lista de sites indesejáveis da Fundação 

Procon/SP, antes de efetuar uma compra on-line. 

Como reclamar? 

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. A queixa também 

pode ser feita de forma on-line pelo aplicativo Caraguatatuba 156 ou no 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 15 

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/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Prefeitura De Caraguatatuba Apresenta Infraestrutura Náutica Da 

Cidade No São Paulo Boat Show 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, está 

participando da 25ª edição do São Paulo Boat Show, maior evento náutico indoor 

da América Latina, que começou nesta sexta (23) e segue até a próxima quarta-

feira (28), no São Paulo Expo. 

O município marca presença no estande da Secretaria de Turismo e Viagens do 

Estado de São Paulo (Setur-SP), juntamente com o Circuito Litoral Norte, consórcio 

turístico do qual a cidade faz parte com mais quatro cidades da região: Bertioga, 

Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. 

Segundo a secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, o 

intuito é apresentar as opções para o turismo náutico e demais atrativos turísticos 

da cidade, levando informações que potencializam a atração de visitantes e 

investidores e, consequentemente, impulsionando o turismo e a economia local. 

“O Boat Show é a maior vitrine do mercado náutico e, como sempre, não 

poderíamos deixar de participar deste evento tão importante para a divulgação da 

nossa cidade, que tem infraestrutura completa para receber esse público, além de 

vocação nata como destino para navegação”, destacou a secretária municipal. 

A expectativa para o São Paulo Boat Show 2022 é de movimentar cerca de R$ 

300 milhões em negócios e receber mais de 40 mil pessoas ao longo dos seis 

dias de evento, que é palco para a apresentação das inovações e lançamentos do 



 

 
 

setor, incluindo embarcações, equipamentos e acessórios, com mais de 100 

marcas expositoras. 

Congresso Internacional Náutico 

A cidade também participa do 7º Congresso Internacional Náutico, o qual 

antecede a abertura oficial do São Paulo Boat Show, contanto com prefeitos, 

secretários e agentes do setor para apresentar e debater os desafios e as 

oportunidades que o turismo das águas oferece. 
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Secretaria De Meio Ambiente Recebe Representantes Do IBAMA Para 

Alinhar Ações Conjuntas 

 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, realizou, 

nesta sexta-feira (23), mais uma intervenção para a retirada de acampamentos 

irregulares montados da Praia do Centro. Na ocasião, a equipe do Departamento 

de Fiscalização de Posturas, acompanhada pela Atividade Delegada da Polícia 

Militar (PM), registrou a instalação de diversas barracas de camping e coberturas 

improvisadas em árvores. 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, responsável por coordenar o 

trabalho, foram encontradas armas brancas e também cachimbos semelhantes 

ao utilizados para consumir crack. Ao todo, mais de 20 pessoas foram abordadas 

e orientadas a desfazer as armações. “Nós estamos fazendo o monitoramento 

constante da orla para coibir a permanência de barracas na praia, com ações 

sendo realizadas praticamente todos os dias. O nosso objetivo é 

garantir o sossego e o bem estar público da coletividade”, destacou o secretário. 

A instalação de acampamento, barracas e aparelhagens de campismo e 

habitação é proibida nas praias do município, conforme o artigo 237 da Lei 

Municipal nº 1.144/80 (Código de Posturas). A infração é passível de multa no 

valor de R$ 1.298,95. 
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Polícia Militar E Prefeitura De Caraguatatuba Removem Barracas 

Irregulares Na Praia Do Centro 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, realizou, 

nesta sexta-feira (23), mais uma intervenção para a retirada de acampamentos 

irregulares montados da Praia do Centro. Na ocasião, a equipe do Departamento 

de Fiscalização de Posturas, acompanhada pela Atividade Delegada da Polícia 

Militar (PM), registrou a instalação de diversas barracas de camping e coberturas 

improvisadas em árvores. 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, responsável por coordenar o 

trabalho, foram encontradas armas brancas e também cachimbos semelhantes 

ao utilizados para consumir crack. Ao todo, mais de 20 pessoas foram abordadas 

e orientadas a desfazer as armações. “Nós estamos fazendo o monitoramento 

constante da orla para coibir a permanência de barracas na praia, com ações 

sendo realizadas praticamente todos os dias. O nosso objetivo é 

garantir o sossego e o bem estar público da coletividade”, destacou o secretário. 

A instalação de acampamento, barracas e aparelhagens de campismo e 

habitação é proibida nas praias do município, conforme o artigo 237 da Lei 

Municipal nº 1.144/80 (Código de Posturas). A infração é passível de multa no 

valor de R$ 1.298,95. 
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Dupla De Caraguatatuba Vence Circuito Praia Siriúba De Futevôlei 

 

 
 

Os atletas de Futevôlei, da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 

Esportes e Recreação, participaram no final de semana da 2ª etapa do Circuito 

Praia Siriúba de Futevôlei, em Ilhabela. Ao todo, três duplas do município 

participaram da competição. Arruda e Gustavo Era jogaram três partidas, com 

duas derrotas e uma vitória, Thiago e Guilherme terminaram na quarta colocação 

e Coxa e Erik foram os campeões da etapa. 

A próxima etapa será realizada no dia 10 de dezembro e com a vitória, Coxa e Erik 

assumiram a liderança do Circuito, com Thiago e Guilherme na segunda 

colocação.  

Futevôlei 

O projeto “Nova Onda – Caraguá”, promovido na cidade através da Secretaria de 

Esportes e Recreação de Caraguatatuba, oferece gratuitamente aulas de futevôlei 

no município para pessoas a partir dos 8 anos de idade. 

É possível realizar sua pré-inscrição nessa e nas outras 28 modalidades esportivas 

gratuitamente através do link: https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao


 

 
 

Após preencher os campos solicitados e anexar os documentos, um e-mail de 

confirmação será enviado. Para atendimento presencial de matrículas basta se 

dirigir ao Cemug, localizado na Avenida José Herculano, n° 50. 

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

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

cópia do atestado médico. Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) 

devem estar acompanhados por um responsável legal munidos de cópias do RG e 

CPF. 

Também é possível realizar a inscrição de forma presencial nos CIASES “Adhemar 

Pereira de Barros” (Travessão) e “Wilson Francisco Valente” (Sumaré), também de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. 
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Prefeitura De Caraguatatuba Instala Sistema Para Travessia De Águas 

Pluviais No Olaria 

 

 
 

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

(Sesep), iniciou na última semana, a instalação de um sistema para a travessia de 

águas pluviais no bairro Olaria, região Norte do município. O sistema está sendo 

instalado entre as Ruas Benedito Roque dos Santos e Flora Atlântica. O objetivo 

da execução é melhorar o fluxo do escoamento da água que ficava represada 

devido a uma depressão na via. 

A equipe, com 10 colaboradores, um caminhão, um rolo compactador e uma retro 

escavadeira, realizou o nivelamento e a implantação da tubulação. O serviço foi 

concluído na sexta-feira (23). 

“Estamos sempre realizando intervenções por todo município como forma de 

contribuir para a melhoria de Caraguatatuba. Esse é apenas um serviço que 

promovemos diariamente pela cidade”, diz Marcelo Pereira, secretário de Serviços 

Públicos de Caraguatatuba. 
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Caraguatatuba Conquista 23 Medalhas No Campeonato Brasileiro 

CEMC De Karatê 

 

 
 

Os atletas de Karatê da Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de 

Esporets e Recreação, participaram no final de semana, em Caçapava, do 

Campeonato Brasileiro CEMC.  equipe do município esteve na competição com 15 

atletas e o destaque foi para o pequeno Kauã Orizo, aluno da EMEI/EMEF Alaor 

Xavier Junqueira, da categoria Sub-8, que em seu primeiro campeonato 

conquistou duas medalhas de ouro. 

“Achei muito legal participar, fiquei nervoso por ser minha primeira competição. 

Mas fiquei muito feliz”, disse o atleta mirim. 

Ao todo, foram 23 medalhas conquistadas, sendo sete de ouro, seis de prata e 

outras 10 de bronze. 

Kata Formas 

Kauã Orizo – Ouro 

Clara Emanuella, Isabely Freire e Jhade Farias – Prata 

Anderson Andrade – Prata 

Juliana Orizo – Prata 



 

 
 

Mayara Batista – Prata 

Helena Arruda, Ayumi Konda e Juliana Orizo – Bronze 

David Daniel, Davison Danilo e João Gomes – Bronze 

David Daniel – Bronze 

Clara Emanuellla – Bronze 

Jhade Farias – Bronze 

Shiai Kumite Luta 

Kauã Orizo – Ouro 

Helena Arruda – Bronze 

Juliana Orizo – Prata 

Anderson Andrade – Ouro 

Ayumi Konda – Bronze 

David Daniel – Ouro 

Isabely Freire – Prata 

Poliana Alvarenga – Bronze 

Mayara Batista – Ouro 

Clara Emanuella – Ouro 

Jhade Farias – Ouro 

Davison Danilo de Carvalho – Bronze 

Sarah Helena de Oliveira – Bronze 

Karatê 

O projeto “Nova Onda – Caraguá”, promovido na cidade através da Secretaria de 

Esportes e Recreação de Caraguatatuba, oferece gratuitamente aulas de karatê 

no município em cerca de 10 núcleos esportivos para pessoas a partir dos 6 anos 

de idade. 

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

site https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. 

Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro Esportivo Municipal 

Ubaldo Gonçalves (Cemug), localizado na avenida José Herculano, 50, 

Caraguatatuba. 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao


 

 
 

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

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

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

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

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 
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Atletas Iniciam Inscrições Da 3ª Etapa Do Circuito De Corrida De Rua 

De Caraguatatuba 

 

 
 

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

iniciou nesta segunda-feira (26), as inscrições da 3ª Etapa do Circuito de Corrida 

de Rua de Caraguatatuba. O evento será no dia 8 de outubro (sábado). Os atletas 

se inscreveram no Fundo Social de Solidariedade com o ingresso solidário de 1 

litro de oleio e 1 kg de açúcar. 

No dia 8 de outubro, a largada será realizada na Praça da Cultura, no Centro, às 

18h, com trajeto sentido Praia do Indaiá. A corrida será dividida em circuitos de 

5km e 10km. 

Ao todo, serão disponibilizadas 800 inscrições para atletas acima dos 16 anos. O 

período de inscrições vai até 4 de outubro ou esgotarem as inscrições. Os atletas 

devem estar munidos de documento com foto para fazer a inscrição. 

Patrícia Braga, de 36 anos, moradora do bairro Sumaré, conta que já participou 

das outras etapas. “Eu gosto de participar por conta de sempre mudarem os 

trajetos durante as etapas. A última foi bem legal, com a subida do Complexo 

Turístico do Camaroeiro e quero saber das novidades da 3ª etapa”, comenta. 

Todos os atletas inscritos receberão medalhas após a conclusão do trajeto, além 

de hidratação com frutas, água e isotônico. Na troca dos kits, que ainda será 

divulgado horário e local e os atletas receberão camiseta e número de corredor. 



 

 
 

“Praticamente em todos os meses do ano tivemos algum tipo de evento de 

corrida ou correlato, sempre com o intuito de divulgar e fazer com que o esporte 

seja praticado por todos os munícipes, sejam eles crianças, jovens, adultos ou da 

melhor idade”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba. Serviço 

3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

Dia: 8 de outubro 

Largada: Praça da Cultura, Centro 

Horário: 18h 

Inscrições 

Local: Fundo Social de Solidariedade 

Horário: Das 8h30 as 16h30 

Período: 26 de setembro até 4 de outubro 

Vagas: 800 atletas 

Inscrições: 1 litro de óleo e 1 kg de açúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Repórter Online Litoral 

 

 

 

5º Mutirão Do Emprego Recebe 2,4 Mil Inscrições Para As 300 Vagas 

Que Serão Disponibilizadas No Local 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT), recebeu 2.400 inscrições on-line para o 5º Mutirão do Emprego que será 

realizado no próximo dia 28 (quarta-feira), das 9h às 16h, na Praça da Cultura 

(Avenida da Praia), no Centro. 

Os inscritos farão as entrevistas de forma imediata pelos possíveis empregadores 

no dia do Mutirão. Nos próximos dias eles serão contatados para confirmar os 

horários, por isso, é importante que atendam ao telefone deixado no cadastro 

realizado nesta semana. Quem não conseguiu se inscrever terá como opção 

deixar seu currículo para a equipe do PAT que estará local, para que possam ser 

entregues a outras empresas para entrevista futura. Até o momento está 

confirmada a participação de 30 empresas que, juntas, ofertam mais de 300 

vagas. De acordo com o diretor do PAT, Allan Mattos, entre as vagas mais 

procuradas estão para os setores de Supermercados e Farmácias (1.293), 

Distribuidoras e Serviços (818), Hotéis e Pousadas (773) e Vendas (309). 

Estão sendo oferecidas vagas para agente de asseio, ajudantes de açougue, 

cozinha, entrega geral e carregamento, atendente, atendente de farmácia, auxiliar 

administrativo, cozinha, manutenção predial, mecânico, serviços gerais, 



 

 
 

balconista, carpinteiro, confeiteira, consultor, controlador de acesso, copeira, 

cumin, eletricista de veículo diesel, engenheiro civil, mecânico montador de 

veículo diesel, motorista, operador de caixa, pieira, porteiro, repositor, vendedor 

externo, vigilante noturno e outros. Dentro do Mutirão do Emprego haverá, ainda, 

em parceria com o governo do Estado, emissão de Carteira de Trabalho Digital e 

Cursos de Qualificação com o ViaRápida – técnica de vendas e recepção. 

O Empreenda Já também estará no local, com a Sala do Empreendedor, Banco do 

Povo e Sebrae. 
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Secretaria de Meio Ambiente recebe representantes do IBAMA para alinhar 

ações conjuntas 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, recebeu nesta sexta-feira (23), o Chefe da Unidade Técnica do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 

do Litoral Norte, Hugo Américo Rubert Schaedler, junto do vice, Ivan Paulo Ortiz 

Pereira, para abordar ações colaborativas. 

A reunião também teve o propósito de apresentar o novo secretário da pasta, 

Leandro de Oliveira Caetano, aos representantes do órgão estadual. Eles foram 

recepcionados na sede da Secretaria. A conversa contou, ainda, com a presença 

do secretário adjunto de Meio Ambiente, João Silva de Paula Ferreira. 

O objetivo foi fortalecer o apoio entre as instituições e alinhar ações ambientais. 

Um dos projetos abordados pelos agentes do IBAMA foi a possibilidade de 

organizar uma campanha de conscientização junto às escolas municipais para 

falar sobre o início da nidificação, isto é, o período em que os pássaros começam 

a fazer ninhos. 

Com a chegada da primavera, os animais entram em fase de reprodução e é 

comum que aconteçam quedas frequentes de ninhos neste período. Por conta 

disso, muitas pessoas não sabem como proceder e acabam agindo de forma 

equivocada. 

A campanha irá abordar justamente os procedimentos corretos que devem ser 

adotados quando a pessoa se deparar com um caso semelhante. A proposta é 

que a informação seja aplicada aos alunos do ensino público por meio de 



 

 
 

palestras. 

Outro tópico levantado foi sobre a implantação de um Centro de Triagem de 

Animais Silvestres (Cetas) do IBAMA em Caraguatatuba, que seria uma unidade 

responsável pelo manejo dos animais recolhidos durante ação fiscalizatória, de 

resgate ou entregues voluntariamente. 

De acordo com o secretário, os projetos ainda serão avaliados e outras conversas 

serão necessárias para organizar as propostas e torná-las aplicáveis na prática, 

porém, esse contato foi importante para firmar a colaboração entre ambos os 

órgãos ambientais. “São ótimas ideias iniciais que serão estudadas pela nossa 

administração, mas a proposta é que essa parceria se torne uma realidade em 

breve e frutifique ainda mais. O contato foi importante para fortalecer e integrar 

as ações entre os as instituições que atuam em prol da causa ambiental”, disse 

Leandro Caetano. 
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Auditório Maristela de Oliveira recebe sessão Cineclube Especial com 

lançamento do longa ‘A Viagem de Pedro’ 

 

 
 

Lançado no início do mês de setembro, com direção de Laís Bodanzky (Bicho de 

Sete Cabeças), o drama brasileiro possui um olhar intimista sobre a vida de Dom 

Pedro I (Cauã Reymond) e dos eventos históricos que giram em torno do príncipe, 

com atenção para um momento determinante de sua trajetória. 

Em 1831, o primeiro Imperador do Brasil volta à Europa sob condições adversas, 

no navio inglês Warspite. Diante de sua abdicação ao trono do Brasil, D. Pedro I se 

encontra em um momento de profunda reflexão, onde pondera os erros e acertos 

de sua administração desde o momento em que chegou ao país com sua família 

aos 10 anos de idade, em 1808. 

A Viagem de Pedro toca em assuntos delicados sobre o imperador do Brasil 

enquanto volta para a Europa. Assuntos como sua masculinidade, epilepsia e sua 

suspeita de ter contraído sífilis e sua instabilidade emocional enquanto deixava 

seu filho no país e se separava dele. A representação intimista de Pedro mostrará 

como o tal se sentia traidor de Portugal e alguém sem pátria definida. 

De acordo com Eliotty Caetano, coordenador de cine-foto-vídeo da Fundacc, é 

recomendado que os interessados cheguem com, no mínimo, meia hora de 

antecedência para garantir a poltrona. “Por se tratar de um lançamento, o filme 

ainda se encontra em circulação pelos cinemas brasileiros, por isso, poderemos 

disponibilizar apenas uma sessão, sendo esta uma enorme oportunidade para a 

população, já que o filme não integrará a programação do nosso cinema local. 



 

 
 

Convidem seus amigos e familiares e venham curtir uma sessão de cinema pra lá 

de especial”, convidou o coordenador. 

Serviço 

Exibição do filme lançamento: A Viagem de Pedro (2022) 

Data: 28 de setembro (quarta-feira) 

Horário: 20h 

Classificação 14 anos 

Entrada gratuita 

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

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Inscrições da 3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

começam na segunda-feira 

 

 
 

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

inicia nesta segunda-feira (26), as inscrições da 3ª Etapa do Circuito de Corrida de 

Rua de Caraguatatuba. A corrida será no dia 8 de outubro (sábado).A largada será 

realizada na Praça da Cultura, no Centro, às 18h, com trajeto sentido Praia do 

Indaiá. A corrida será dividida em circuitos de 5km e 10km. 

Ao todo, serão disponibilizadas 800 inscrições para atletas acima dos 16 anos. O 

período de inscrições será do dia 26 de setembro (segunda-feira) até 4 de outubro, 

ou esgotarem as inscrições. Os atletas devem estar munidos de documento com 

foto para fazer a inscrição. 

Desta vez, a troca das inscrições no Fundo Social de Solidariedade será através da 

entrega de 1 litro de óleo e 1 kg de açúcar. Todos os atletas inscritos receberão 

medalhas após a conclusão do trajeto, além de hidratação com frutas, água e 

isotônico. Na troca dos kits, que ainda será divulgado horário e local e os atletas 

receberão camiseta e número de corredor. 

 “Praticamente em todos os meses do ano tivemos algum tipo de evento de 

corrida ou correlato, sempre com o intuito de divulgar e fazer com que o esporte 

seja praticado por todos os munícipes, sejam eles crianças, jovens, adultos ou da 

melhor idade”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba. 

Serviço 

3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 



 

 
 

Dia: 8 de outubro 

Largada: Praça da Cultura, Centro 

Horário: 18h 

Inscrições 

Local: Fundo Social de Solidariedade 

Horário: Das 8h30 as 16h30 

Período: 26 de setembro até 4 de outubro 

Vagas: 800 atletas 

Inscrições: 1 litro de óleo e 1 kg de açúcar 
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Porto Novo e Orla da Praia na Região Sul recebem ‘Bairro a Bairro’ na 

próxima semana em Caraguatatuba 

 

 
 

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

(Sesep), inicia na próxima segunda-feira (26), uma nova programação do ‘Bairro a 

Bairro’. Até esta sexta-feira (30), as equipes estarão executando os serviços de 

limpeza e retirada de resíduos na orla da praia entre o Rio Lagoa e Acalento, além 

dos serviços dentro do bairro Porto Novo. Assim que finalizado, o programa segue 

para os bairros Praia das Palmeiras e Jardim Britânia. Nesta semana, as equipes 

retiraram de toda orla da praia de Caraguatatuba cerca de sete toneladas de 

resíduos. 

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. 

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 

capinadeiras ‘bobcat’ e quatro caminhões para recolher os materiais em um curto 

período de tempo. 
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Banco de Alimentos de Caraguatatuba repassa doação de 1,5 tonelada de 

melão para entidades 

 

 
 

O Banco de Alimentos de Caraguatatuba recebeu na terça-feira (20), da 

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP), uma 

tonelada e meia de melões.Os alimentos foram repassados para 14 entidades de 

assistência social cadastradas no Banco, sendo elas: Caraguá Melhor, Vida Nova, 

Casa de Acolhida, Renascer, Casa Beija Flor, Divina Providência, Caminho da 

Esperança, Refúgio em Cristo, Pró + Vida, Restitui, Dom Décio Pereira  (CDP), Vila 

Vicentina, Comunidade Emanuel e ACALENTO. 

Os produtos doados chegam ao espaço e passam por uma triagem. Aqueles 

considerados inapropriados para consumo são descartados antes de serem 

distribuídos às entidades que necessitam do auxílio para assegurar o direito 

básico à alimentação. 

Exceto o CDP, que levou 135 kg de melões, cada instituição levou para sua sede 

105 kg do alimento. A última entidade coletou os alimentos na manhã de quinta-

feira (22). 

De acordo com especialistas, a fruta é rica em cálcio, potássio e também 

vitaminas, como a Vitamina C. Devido ao seu alto teor de água, é uma fruta 

refrescante e tem efeitos diuréticos, que contribuí na eliminação do excesso de 

líquidos retidos no corpo. O melão é importante ainda por diminuir a pressão 

arterial e fortalece o sistema imunológico. 

Parcerias 



 

 
 

Produtores rurais, varejistas ou atacadistas interessados em realizar doações 

podem entrar em contato com a equipe do Banco de Alimentos para firmar a 

parceria pelo telefone 3883-6548,  

email: bancodealimentos@caraguatatuba.sp.gov.br ou diretamente no local, na 

Avenida Ministro Dílson Funaro, 287 – Jardim Britânia. 
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5º Mutirão do Emprego recebe 2,4 mil inscrições para as 300 vagas que 

serão disponibilizadas no local 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT), recebeu 2.400 inscrições on-line para o 5º Mutirão do Emprego que será 

realizado no próximo dia 28 (quarta-feira), das 9h às 16h, na Praça da Cultura 

(Avenida da Praia), no Centro. 

Os inscritos farão as entrevistas de forma imediata pelos possíveis empregadores 

no dia do Mutirão. Nos próximos dias eles serão contatados para confirmar os 

horários, por isso, é importante que atendam ao telefone deixado no cadastro 

realizado nesta semana. Quem não conseguiu se inscrever terá como opção 

deixar seu currículo para a equipe do PAT que estará local, para que possam ser 

entregues a outras empresas para entrevista futura. 

Até o momento está confirmada a participação de 30 empresas que, juntas, 

ofertam mais de 300 vagas. De acordo com o diretor do PAT, Allan Mattos, entre 

as vagas mais procuradas estão para os setores de Supermercados e Farmácias 

(1.293), Distribuidoras e Serviços (818), Hotéis e Pousadas (773) e Vendas (309). 

Estão sendo oferecidas vagas para agente de asseio, ajudantes de açougue, 

cozinha, entrega geral e carregamento, atendente, atendente de farmácia, auxiliar 

administrativo, cozinha, manutenção predial, mecânico, serviços gerais, 

balconista, carpinteiro, confeiteira, consultor, controlador de acesso, copeira, 

cumin, eletricista de veículo diesel, engenheiro civil, mecânico montador de 

veículo diesel, motorista, operador de caixa, pieira, porteiro, repositor, vendedor 

externo, vigilante noturno e outros. 



 

 
 

Dentro do Mutirão do Emprego haverá, ainda, em parceria com o governo do 

Estado, emissão de Carteira de Trabalho Digital e Cursos de Qualificação com o 

ViaRápida – técnica de vendas e recepção. 

O Empreenda Já também estará no local, com a Sala do Empreendedor, Banco do 

Povo e Sebrae. 
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Caraguatatuba garante relações familiares e comunitárias com Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Cidadania, oferece o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), através dos Centros de Referências de Assistência Social (CRAS) do 

município. O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, ofertado de 

forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

Cerca de 80 crianças e adolescentes, entre 7 a 12 anos, participam do SCFV em 

Caraguatatuba. Atualmente, os CRAS Barranco Alto e CRAS Sul estão retomando 

as atividades de forma gradativa com o público prioritário. Fora eles, todos os 

outros CRAS de Caraguatatuba já ofertam o SCFV. 

O serviço oferece atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, entre 

outras, de acordo com a idade dos usuários. Além disso, atua como forma de 

intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta 

os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, 

coletivas e familiares. 

Por fim, o serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e 

comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os 

participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. 

O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e 

no desenvolvimento de capacidades dos usuários. 



 

 
 

A mãe de Kyra Francine Ferreira Otávio, de 7 anos, Marinalva Ferreira de Sousa, 

conta que o SCFV está contribuindo com o desenvolvimento de sua filha. “Ela está 

interagindo com as outras crianças e se desenvolvendo melhor. Quando não tem 

atividade, ela chega até ficar um pouco triste. Estamos aproveitando muito”, 

disse. 

Endereços e telefones dos CRAS de Caraguatatuba no  

Link:https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-desenvolvimento-

social-e-cidadania/ 
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Novas rodadas dos Campeonatos de Futebol Amador preenchem final de 

semana em Caraguatatuba 

 

 
 

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

continua neste final de semana com as rodadas dos Campeonatos de Futebol 

Amador do município. Serão três campeonatos disputados neste final de semana, 

sendo a rodada final da fase de grupos do Campeonato Master 40 anos e a 

sequência dos confrontos 1ª e 2ª divisões do Campeonato de Futebol Amador de 

Caraguatatuba. 

Os jogos começam no sábado (24), com as duas partidas restantes do 

Campeonato Master 40 anos no Grupo C. No Campo do Barranco Alto, EC Indaiá e 

AF Santa Cruz se enfrentam às 15h ena sequência, a partida será entre CA 

Fortaleza e EC 1º de Maio. 

Já conquistaram a classificação para as Quartas de Final, Estrela do Morro, 

Barcelona e Barranco Alto no Grupo A. Do Grupo B, as equipes classificadas são 

RFC e Lion FC e no Grupo C, Indaiá, Santa Cruz e Fortaleza. 

1ª Divisão 

A divisão principal do futebol amador de Caraguatatuba tem mais sete jogos 

neste domingo (25). No Campo de Futebol do Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (CEMUG), as partidas serão entre EC Pegorelly x EC Brasília, AE Gremio 

x Tabajara FC, AE Gaivotas x EC Primavera e EC Barranco Alto x CA Fortaleza. 

No Campo do Fortaleza, no Ciase Travessão, os confrontos serão entre AF Santa 

Cruz x EC Casa Branca, EC Crus de Malta x AA Riza e AA Corinthians x GR Rio do 

Ouro. A rodada tem início às 11h. 



 

 
 

A classificação do Grupo A, segue com Cirrose (10 pontos), Fortaleza (7 pontos), 

Gremio (7 pontos), Brasília (6 pontos), Pegorelly (5 pontos), Barranco Alto (4 

pontos), Tabajara (3 pontos) e Barcelona já rebaixado por W.O. 

Rio do Ouro lidera o Grupo B com 11 pontos, na sequência, Riza (11 pontos), Casa 

Branca (7 pontos), Cruz de Malta (7 Pontos), Primavera (6 pontos), Santa Cruz (6 

pontos), Corinthians (4 pontos) e Gaivotas sem pontuação. 

2ª Divisão 

A divisão de acesso do Futebol Amador de Caraguatatuba também completa a 

semana no domingo com mais sete jogos. 

No Campo do Poiares, a partir das 13h, os jogos serão entre Caputera x Vasco 

Caraguá, Estrela do Morro x Jetuba e Águia Dourada x Sertão dos Tourinhos. 

No Campo do Barranco Alto, o primeiro jogo inicia às 11h, com Esportinga x Força 

Jovem. Na sequência, os confrontos são União das Palmeiras x União do Litoral, 

Natividade x Perequê Mirim e Atlântico Norte x Beira Mar. 

Classificação – 2ª Divisão 

Grupo A: Estrela do Morro (10 pontos), Esportinga (9 pontos), Morro do Chocolate 

(8 pontos), Perequê Mirim (7 pontos), Força Jovem (3 pontos), Jetuba (3 pontos) e 

Natividade (3 pontos). 

Grupo B: Águia Dourada (15 pontos), Caputera (12 pontos), Vasco Caraguá (10 

pontos), Beira Mar (10 pontos), Sertão dos Tourinhos (3 pontos), União do Litoral 

(3 pontos), União das Palmeiras (3 pontos) e Atlântico Norte sem pontuação. 
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Caraguatatuba promove 2ª edição de concurso culinário voltado para 

cardápio escolar 

 

 
 

Foi dada a largada para a 2ª edição do concurso ‘Chef Caraguá’, uma competição 

culinária idealizada pelo setor de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação 

de Caraguatatuba, responsável pelo planejamento, logística, abastecimento, 

desenvolvimento do cardápio e coordenação das cozinheiras escolares de toda a 

rede municipal de ensino. O objetivo do ‘Chef Caraguá’ é valorizar o trabalho e 

estimular a criatividade das cozinheiras escolares. A receita vencedora fará parte 

do cardápio da rede municipal para o próximo ano letivo e a equipe de cozinheiras 

será premiada. 

O concurso propõe o desenvolvimento de novas preparações utilizando 

ingredientes fornecidos para a alimentação escolar. Além do sabor e da 

criatividade, critérios técnicos são avaliados pela equipe de nutricionistas do setor, 

como apresentação, tempo de preparo, porcionamento (prato feito), valor 

nutricional, praticidade e aceitação das crianças. 

Numa primeira etapa as preparações são apresentadas a uma comissão técnica 

que julga os critérios definidos e indica as melhores. Feita essa escolha, o 

concurso avança para a etapa que envolve os grandes interessados na 

competição: os alunos! 

A fase do ‘teste de aceitação’ é realizada diretamente nas escolas, quando os 

preparos são feitos em grande escala e servidos no cardápio do dia. A equipe 

técnica entrega aos estudantes um formulário de avaliação onde eles podem 

expressar e avaliar aquele novo prato. 



 

 
 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou que este ano o desafio proposto 

às unidades participantes é elaborar uma nova opção para o lanche, com receitas 

que atendam à Resolução Resolução Nº 06, de 8 de maio de 2020, do Ministério 

da Educação, que proíbe o uso de açúcar na alimentação das crianças de 0 a 3 

anos e limita em 7% o percentual máximo do ingrediente nos preparos para as 

faixas etárias seguintes.“O cardápio escolar é um importante elemento 

pedagógico utilizado em ações de educação alimentar e nutricional, além de 

assegurar uma alimentação saudável e adequada, garantindo as necessidades 

nutricionais dos alunos”, disse. 

No total, 22 unidades escolares entre CEIs, EMEIs e EMEFs participam do concurso 

nesta 2ª edição. 

Para o supervisor do setor de Alimentação, Luís Ângelo, que acompanha as 

degustações das receitas, o desafio de aliar cardápios saudáveis, diversificados, 

com refeições que sejam bem aceitas pelos alunos, está sendo superado com 

muita criatividade. “Notamos que as equipes de cozinheiras entenderam muito 

bem a proposta dessa competição culinária. Ótimas receitas estão surgindo. 

Todas estão de parabéns”, avaliou. 

O anúncio da grande vencedora está previsto para o mês de novembro, quando 

haverá uma cerimônia de premiação das finalistas. 

O concurso Chef Caraguá é uma iniciativa da Secretaria de Educação com o apoio 

da Convida Alimentação Ltda., empregadora das cozinheiras que prestam serviço 

nas unidades escolares municipais. 

Clique aqui e confira os registros desta 2ª edição do ‘Chef Caraguá’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Caraguatatuba recebe próxima etapa do XTERRA Brazil nos dias 24 e 25 de 

setembro 

 

 
 

Em 2022, o XTERRA Brazil, maior circuito off-road do mundo, já passou por alguns 

dos destinos mais paradisíacos do país e desta vez não será diferente. A cidade de 

Caraguatatuba será o palco da sexta etapa do evento esportivo, entre os dias 24 e 

25 de setembro.A atração já tem participação confirmada do maratonista 

aquático Allan do Carmo. O baiano é medalhista pan-americano, ouro em 

mundiais e especialista em provas de curta e longa distâncias. O atleta se juntará 

a outros competidores na Praia Martim de Sá, principal ponto de encontro da 

competição. 

Segundo a organização, o XTERRA Caraguá espera reunir ao menos 2 mil pessoas, 

entre atletas, familiares e moradores da cidade que, pela primeira vez, receberá 

uma etapa do circuito, para disputas de Aquathlon, Aquathlon Run, Swim 

Challenge, Triathlon MTB, Trail Run, Triathlon Run e Triathlon Swim. 

 “Um dos nossos diferenciais é oferecer desafio aliado a um visual inesquecível. E 

isso ficará evidente a todos em Caraguá, um local ideal para receber a nossa 

prova pela primeira vez. Aguardamos novamente um fim de semana com muita 

disputa em ambiente familiar, característica do XTERRA Brazil”, afirmou Bernardo 

Fonseca, CEO do circuito. 

As inscrições para a etapa de Caraguá podem ser realizadas no site 

https://xterrabrasil.com.br/. A realização do XTERRA Brazil é da X3M 

Entretenimento, proprietária do evento no país. A etapa de Caraguá tem o apoio 

da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo. XTERRA 

Village 



 

 
 

Proporcionando um final de semana agitado entre amigos e família, a etapa abre 

as portas para o público no dia 23 de setembro, com o XTERRA Village, que 

promete muito lazer para os participantes. 

O espaço contará com serviços de massagem e crioterapia, além da tradicional 

agitação, com muita bebida, música, atrações surpresas e XTERRA Store, para 

animar os amantes da prova. 

O DJ Douglas Pinheiro abre o evento com um show na sexta-feira (23), das 16h às 

18h. O músico também volta a badalar a atração no sábado (24), das 9h às 17h. 

Ainda na sexta, a dupla Kelly & Júnior Paoli agitam a arena XTERRA, das 18h às 

21h. 

No sábado (24), o XTERRA Village terá aula de yoga com a instrutora Thaís 

Nobrega. A prática 1 da aula será entre 12h30 e 13h30. Já a prática 2 ocorre das 

17h às 18h. 

Serviço 

XTERRA Brazil Caraguá 

Data: 24 a 25 de setembro (com abertura do XTERRA Village no dia 23/9) 

Local: Praia Martim de Sá 

Inscrições: https://xterrabrasil.com.br/portfolio-item/caragua-24-e-25-de-

setembro-2022/ 
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MPSP derruba pagamento de gratificações irregulares a servidores de 

Caraguatatuba 

 

 
 

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça, 

após representação da Promotoria de Justiça de Caraguatatuba, derrubou 

gratificações irregulares que vinham sendo pagas a servidores do município do 

litoral paulista. 

Em acórdão do dia 21 de setembro, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça 

reconhece a tese do Ministério Público de que as vantagens pecuniárias que não 

atenderiam ao interesse público e às exigências do serviço, violando princípios da 

moralidade, razoabilidade, proporcionalidade e finalidade. 

As gratificações impugnadas são aquelas por produtividade, encargos especiais, 

condução de ambulância, participação em órgão de deliberação coletiva e 

natalícia. 

Segundo a decisão, os pagamentos não estavam ligados a nenhuma exigência do 

serviço ou desempenho de funções em circunstâncias peculiares que 

justificassem sua concessão, “distanciando-se assim do interesse público à custa 

do erário”.  
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Inscrições para 3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de 

Caraguatatuba começam nesta segunda (26) 

 

 
 

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

inicia nesta segunda-feira (26/9), as inscrições da 3ª Etapa do Circuito de Corrida 

de Rua de Caraguatatuba. A corrida será no dia 8 de outubro (sábado). 

A largada será realizada na Praça da Cultura, no Centro, às 18h, com trajeto 

sentido Praia do Indaiá. A corrida será dividida em circuitos de 5km e 10km. 

Ao todo, serão disponibilizadas 800 inscrições para atletas acima dos 16 anos. O 

período de inscrições será do dia 26 de setembro (segunda-feira) até 4 de outubro, 

ou esgotarem as inscrições. Os atletas devem estar munidos de documento com 

foto para fazer a inscrição. 

Desta vez, a troca das inscrições no Fundo Social de Solidariedade será através da 

entrega de 1 litro de óleo e 1 kg de açúcar. Todos os atletas inscritos receberão 

medalhas após a conclusão do trajeto, além de hidratação com frutas, água e 

isotônico. Na troca dos kits, que ainda será divulgado horário e local e os atletas 

receberão camiseta e número de corredor. 

“Praticamente em todos os meses do ano tivemos algum tipo de evento de 

corrida ou correlato, sempre com o intuito de divulgar e fazer com que o esporte 

seja praticado por todos os munícipes, sejam eles crianças, jovens, adultos ou da 

melhor idade”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba. 

Serviço 



 

 
 

3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

Dia: 8 de outubro 

Largada: Praça da Cultura, Centro 

Horário: 18h 

Inscrições 

Local: Fundo Social de Solidariedade 

Horário: Das 8h30 as 16h30 

Período: 26 de setembro até 4 de outubro 

Vagas: 800 atletas 

Inscrições: 1 litro de óleo e 1 kg de açúcar 
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MP derruba pagamento de gratificações irregulares a servidores de 

Caraguatatuba 

 

 
 

Uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral de 

Justiça após representação da Promotoria de Justiça de Caraguatatuba derrubou 

gratificações irregulares que vinham sendo pagas a servidores do município.  

De acordo com o Ministério Público, as vantagens em dinheiro não atenderiam ao 

interesse público e às exigências do serviço, violando princípios da moralidade, 

razoabilidade, proporcionalidade e finalidade. Na decisão, do dia 21 de setembro, 

o Órgão Especial do Tribunal de Justiça reconheceu a tese do MP. Segundo a 

decisão, os pagamentos não estavam ligados a nenhuma exigência do serviço ou 

desempenho de funções em circunstâncias peculiares que justificassem sua 

concessão, "distanciando-se assim do interesse público à custa do erário". 

Em nota, a Prefeitura de Caraguatatuba afirma que “está ciente da ação e cumpre 

esclarecer que ainda cabe recurso. Caso a decisão seja julgada procedente, irá 

cumprir.” 

A nota também afirma que “não haverá nenhuma alteração no salário dos 

servidores até que a situação esteja completamente decidida.” 
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PM e Prefeitura de Caraguatatuba removem barracas irregulares na 

Praia do Centro 

 

 
 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, responsável por coordenar o 

trabalho, foram encontradas armas brancas e também cachimbos semelhantes 

ao utilizados para consumir crack. Ao todo, mais de 20 pessoas foram abordadas 

e orientadas a desfazer as armações. 

Nós estamos fazendo o monitoramento constante da orla para coibir a 

permanência de barracas na praia, com ações sendo realizadas praticamente 

todos os dias. O nosso objetivo é garantir o sossego e o bem estar público da 

coletividade”, destacou o secretário. 

A instalação de acampamento, barracas e aparelhagens de campismo e 

habitação é proibida nas praias do município, conforme o artigo 237 da Lei 

Municipal nº 1.144/80 (Código de Posturas). A infração é passível de multa no 

valor de R$ 1.298,95. 
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Procon de Caraguatatuba orienta sobre compras do Dia das Crianças 

 

 
 

O Dia das Crianças é celebrado em 12 de outubro, mesma data em que se 

comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. O Procon da 

Prefeitura de Caraguatatuba recomenda algumas precauções para não 

transformar a compra dos presentes da garotada em um pesadelo interminável. 

O diretor do Procon, Aliex Moreira, dá algumas dicas evitar transtornos nessa hora. 

“A primeira recomendação é pesquisar preço, forma de pagamento e taxas de 

juros, cuidadosamente, antes de comprar o brinquedo. O consumidor não pode se 

iludir com ilustrações estampadas na embalagem, por isso, é necessário ler todas 

as informações sobre o brinquedo, incluindo o manual de instruções, que precisa 

estar em Língua Portuguesa para facilitar a compreensão”, explica.Na embalagem 

do produto devem constar informações como: idade recomendada; identificação 

do fabricante (nome, CNPJ, endereço); instruções de montagem, de uso e 

eventuais riscos que podem apresentar à criança, quando for o caso; número de 

peças; e o selo de segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro), indicando se o produto foi fabricado de acordo com as 

normas técnicas vigentes, juntamente com o selo de um órgão credenciado para 

testar sua qualidade. 

O diretor chama atenção para os efeitos da Lei Estadual nº 81.24/1992, que 

obriga os fornecedores a manterem amostras sem lacre dos produtos à venda, 



 

 
 

para análise do consumidor. “Ao efetuar a compra, os pais devem exigir sempre a 

nota, cupom fiscal ou tíquete de caixa. Estes documentos serão necessários, caso 

precise fazer valer seus direitos de consumidor” alerta. 

Trocas 

Não existe a previsão de troca nas compras em lojas físicas no Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), mas algumas empresas efetuam a troca do 

produto deliberadamente ou quando está estipulado na nota de compra. “Neste 

caso, o Procon/SP orienta que o consumidor peça e faça constar esse direito na 

nota fiscal ou cupom de compra. É preciso certificar-se, ainda, que o produto a ser 

comprado tenha garantia de fábrica, bem como se existe serviço autorizado 

credenciado da mercadoria no seu município. Quando não há esse direito de 

fábrica, é assegurada a garantia legal de três meses, necessitando ao consumidor 

apenas apresentar a nota fiscal”, revela Moreira. 

Se o produto apresentar algum vício ou defeito, o fornecedor tem 30 dias a partir 

do dia da reclamação para resolver e, se não o fizer nesse tempo, o freguês tem 

direito a restituição do valor pago corrigido monetariamente, abatimento 

proporcional no preço ou substituição do produto por outro da mesma espécie e 

em perfeitas condições de uso. “Tudo que for anunciado, tem que ser cumprido 

pelo estabelecimento. As compras feitas fora do comércio (por telefone, em 

domicílio, catálogo ou internet) dão ao consumidor o direito de sete dias para 

arrependimento, a partir da data da compra ou do recebimento do produto”, 

enfatiza. 

Compras na internet 

O diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, disse que a primeira 

orientação para compras on-line é sempre acessar o site oficial da empresa. “Evite 

as redes sociais, não compre por esses locais. A pessoa também precisa verificar 

se existe um endereço físico e consultar se a loja entrega os produtos. Essa 

informação pode ser vista em sites como o Reclame Aqui. Além disso, evite pagar 

por PIX ou boletos, sempre pague fazendo um parcelamento no cartão de crédito”, 

recomenda. 

Moreira também chama a atenção para os golpes em ambiente virtual. 

“Desconfie de preço muito abaixo do praticado no mercado, não confie e não 

compartilhe links e informações dos quais não tenha certeza da origem”, previne. 

“Prefira lojas em quais já fez transações anteriormente e deu tudo certo. 

Normalmente, quem é cadastrado em lojas virtuais passa a receber mensagens 

com dicas de promoções e de valores, o que pode servir de parâmetro para o 

orçamento”, complementou. 

Ainda para fugir das armadilhas durante as compras on-line, o Procon de 

Caraguatatuba traz a seguintes recomendações: não forneça dados, senhas, 



 

 
 

códigos, etc; não acredite em ofertas de ajuda, sorteio, dinheiro enviadas pelo 

WhatsApp, redes sociais, e-mails e links; evite preencher formulários que não 

estejam nos sites oficiais; baixe aplicativos apenas das lojas oficiais; em caso de 

dúvidas ou dificuldades, procure um familiar ou amigo que possa ajudar; utilize 

antivírus no computador, tablet e smartphone; confira sempre o endereço 

eletrônico do site, pois existem páginas falsas que utilizam o nome de grandes 

empresas e criam páginas com layout parecido com o das lojas originais, porém o 

endereço eletrônico do falso site leva o nome de empresa conhecida, mas com o 

final diferente; e pesquise a lista de sites indesejáveis da Fundação Procon/SP, 

antes de efetuar uma compra on-line. 

Como reclamar? 

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. A queixa também 

pode ser feita de forma on-line pelo aplicativo Caraguatatuba 156 ou no site. 

Atualmente, o Procon conta com 15 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 
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Mais de duas mil pessoas se inscrevem para mutirão de empregos em 

Caraguatatuba 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT), recebeu mais de duas mil inscrições on-line para o 5º Mutirão do Emprego. 

O mutirão será realizado na próxima quarta-feira (28), das 9h às 16h, na Praça da 

Cultura (Avenida da Praia), no Centro. Ao todo foram 2.400 inscrições para 300 

vagas disponíveis. 

Os inscritos farão as entrevistas de forma imediata pelos possíveis empregadores 

no dia do Mutirão. Nos próximos dias eles serão contatados para confirmar os 

horários, por isso, é importante que atendam ao telefone deixado no cadastro 

realizado nesta semana. 

Quem não conseguiu se inscrever terá como opção deixar seu currículo para a 

equipe do PAT que estará local, para que possam ser entregues a outras 

empresas para entrevista futura. 

Vagas disponíveis 

Até o momento está confirmada a participação de 30 empresas que, juntas, 

ofertam mais de 300 vagas. De acordo com o diretor do PAT, Allan Mattos, entre 

as vagas mais procuradas estão para os setores de Supermercados e Farmácias 

(1.293), Distribuidoras e Serviços (818), Hotéis e Pousadas (773) e Vendas (309). 



 

 
 

Estão sendo oferecidas vagas para agente de asseio, ajudantes de açougue, 

cozinha, entrega geral e carregamento, atendente, atendente de farmácia, auxiliar 

administrativo, cozinha, manutenção predial, mecânico, serviços gerais, 

balconista, carpinteiro, confeiteira, consultor, controlador de acesso, copeira, 

cumin, eletricista de veículo diesel, engenheiro civil, mecânico montador de 

veículo diesel, motorista, operador de caixa, pieira, porteiro, repositor, vendedor 

externo, vigilante noturno e outros. 

Outras ações 

Dentro do Mutirão do Emprego haverá, ainda, em parceria com o governo do 

Estado, emissão de Carteira de Trabalho Digital e Cursos de Qualificação com o 

ViaRápida – técnica de vendas e recepção. O Empreenda Já também estará no 

local, com a Sala do Empreendedor, Banco do Povo e Sebrae. 
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Caraguatatuba promove 2ª edição de concurso culinário voltado para 

cardápio escolar 

 

 
 

Foi dada a largada para a 2ª edição do concurso ‘Chef Caraguá’, uma competição 

culinária idealizada pelo setor de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação 

de Caraguatatuba, responsável pelo planejamento, logística, abastecimento, 

desenvolvimento do cardápio e coordenação das cozinheiras escolares de toda a 

rede municipal de ensino. 

O objetivo do ‘Chef Caraguá’ é valorizar o trabalho e estimular a criatividade das 

cozinheiras escolares. A receita vencedora fará parte do cardápio da rede 

municipal para o próximo ano letivo e a equipe de cozinheiras será premiada. 

O concurso propõe o desenvolvimento de novas preparações utilizando 

ingredientes fornecidos para a alimentação escolar. Além do sabor e da 

criatividade, critérios técnicos são avaliados pela equipe de nutricionistas do setor, 

como apresentação, tempo de preparo, porcionamento (prato feito), valor 

nutricional, praticidade e aceitação das crianças. 

Numa primeira etapa as preparações são apresentadas a uma comissão técnica 

que julga os critérios definidos e indica as melhores. Feita essa escolha, o 

concurso avança para a etapa que envolve os grandes interessados na 

competição: os alunos! 

A fase do ‘teste de aceitação’ é realizada diretamente nas escolas, quando os 

preparos são feitos em grande escala e servidos no cardápio do dia. A equipe 



 

 
 

técnica entrega aos estudantes um formulário de avaliação onde eles podem 

expressar e avaliar aquele novo prato. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou que este ano o desafio proposto 

às unidades participantes é elaborar uma nova opção para o lanche, com receitas 

que atendam à Resolução Resolução Nº 06, de 8 de maio de 2020, do Ministério 

da Educação, que proíbe o uso de açúcar na alimentação das crianças de 0 a 3 

anos e limita em 7% o percentual máximo do ingrediente nos preparos para as 

faixas etárias seguintes. 

“O cardápio escolar é um importante elemento pedagógico utilizado em ações de 

educação alimentar e nutricional, além de assegurar uma alimentação saudável e 

adequada, garantindo as necessidades nutricionais dos alunos”, disse. 

No total, 22 unidades escolares entre CEIs, EMEIs e EMEFs participam do concurso 

nesta 2ª edição. 

Para o supervisor do setor de Alimentação, Luís Ângelo, que acompanha as 

degustações das receitas, o desafio de aliar cardápios saudáveis, diversificados, 

com refeições que sejam bem aceitas pelos alunos, está sendo superado com 

muita criatividade. “Notamos que as equipes de cozinheiras entenderam muito 

bem a proposta dessa competição culinária. Ótimas receitas estão surgindo. 

Todas estão de parabéns”, avaliou. 

O anúncio da grande vencedora está previsto para o mês de novembro, quando 

haverá uma cerimônia de premiação das finalistas. 

O concurso Chef Caraguá é uma iniciativa da Secretaria de Educação com o apoio 

da Convida Alimentação Ltda., empregadora das cozinheiras que prestam serviço 

nas unidades escolares municipais. 

Clique aqui e confira os registros desta 2ª edição do ‘Chef Caraguá’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/13511-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-6,-de-08-de-maio-de-2020
https://flic.kr/s/aHBqjA8i9h
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CARAGUATATUBA PROMOVE 2ª EDIÇÃO DE CONCURSO CULINÁRIO 

VOLTADO PARA CARDÁPIO ESCOLAR 

 

 
 

Foi dada a largada para a 2ª edição do concurso ‘Chef Caraguá’, uma competição 

culinária idealizada pelo setor de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação 

de Caraguatatuba, responsável pelo planejamento, logística, abastecimento, 

desenvolvimento do cardápio e coordenação das cozinheiras escolares de toda a 

rede municipal de ensino. 

O objetivo do ‘Chef Caraguá’ é valorizar o trabalho e estimular a criatividade das 

cozinheiras escolares. A receita vencedora fará parte do cardápio da rede 

municipal para o próximo ano letivo e a equipe de cozinheiras será premiada. 

O concurso propõe o desenvolvimento de novas preparações utilizando 

ingredientes fornecidos para a alimentação escolar. Além do sabor e da 

criatividade, critérios técnicos são avaliados pela equipe de nutricionistas do setor, 

como apresentação, tempo de preparo, porcionamento (prato feito), valor 

nutricional, praticidade e aceitação das crianças. 

Numa primeira etapa as preparações são apresentadas a uma comissão técnica 

que julga os critérios definidos e indica as melhores. Feita essa escolha, o 

concurso avança para a etapa que envolve os grandes interessados na 

competição: os alunos! 

A fase do ‘teste de aceitação’ é realizada diretamente nas escolas, quando os 

preparos são feitos em grande escala e servidos no cardápio do dia. A equipe 



 

 
 

técnica entrega aos estudantes um formulário de avaliação onde eles podem 

expressar e avaliar aquele novo prato. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou que este ano o desafio proposto 

às unidades participantes é elaborar uma nova opção para o lanche, com receitas 

que atendam à Resolução Resolução Nº 06, de 8 de maio de 2020, do Ministério 

da Educação, que proíbe o uso de açúcar na alimentação das crianças de 0 a 3 

anos e limita em 7% o percentual máximo do ingrediente nos preparos para as 

faixas etárias seguintes. 

“O cardápio escolar é um importante elemento pedagógico utilizado em ações de 

educação alimentar e nutricional, além de assegurar uma alimentação saudável e 

adequada, garantindo as necessidades nutricionais dos alunos”, disse. 

No total, 22 unidades escolares entre CEIs, EMEIs e EMEFs participam do concurso 

nesta 2ª edição. 

Para o supervisor do setor de Alimentação, Luís Ângelo, que acompanha as 

degustações das receitas, o desafio de aliar cardápios saudáveis, diversificados, 

com refeições que sejam bem aceitas pelos alunos, está sendo superado com 

muita criatividade. “Notamos que as equipes de cozinheiras entenderam muito 

bem a proposta dessa competição culinária. Ótimas receitas estão surgindo. 

Todas estão de parabéns”, avaliou. 

O anúncio da grande vencedora está previsto para o mês de novembro, quando 

haverá uma cerimônia de premiação das finalistas. 

O concurso Chef Caraguá é uma iniciativa da Secretaria de Educação com o apoio 

da Convida Alimentação Ltda., empregadora das cozinheiras que prestam serviço 

nas unidades escolares municipais. 

Clique aqui e confira os registros desta 2ª edição do ‘Chef Caraguá’. 
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5º MUTIRÃO DO EMPREGO RECEBE 2,4 MIL INSCRIÇÕES PARA AS 300 

VAGAS QUE SERÃO DISPONIBILIZADAS NO LOCAL 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT), recebeu 2.400 inscrições on-line para o 5º Mutirão do Emprego que será 

realizado no próximo dia 28 (quarta-feira), das 9h às 16h, na Praça da Cultura 

(Avenida da Praia), no Centro. 

Os inscritos farão as entrevistas de forma imediata pelos possíveis empregadores 

no dia do Mutirão. Nos próximos dias eles serão contatados para confirmar os 

horários, por isso, é importante que atendam ao telefone deixado no cadastro 

realizado nesta semana. 

Quem não conseguiu se inscrever terá como opção deixar seu currículo para a 

equipe do PAT que estará local, para que possam ser entregues a outras 

empresas para entrevista futura. 

Até o momento está confirmada a participação de 30 empresas que, juntas, 

ofertam mais de 300 vagas. De acordo com o diretor do PAT, Allan Mattos, entre 

as vagas mais procuradas estão para os setores de Supermercados e Farmácias 

(1.293), Distribuidoras e Serviços (818), Hotéis e Pousadas (773) e Vendas (309). 

Estão sendo oferecidas vagas para agente de asseio, ajudantes de açougue, 

cozinha, entrega geral e carregamento, atendente, atendente de farmácia, auxiliar 



 

 
 

administrativo, cozinha, manutenção predial, mecânico, serviços gerais, 

balconista, carpinteiro, confeiteira, consultor, controlador de acesso, copeira, 

cumin, eletricista de veículo diesel, engenheiro civil, mecânico montador de 

veículo diesel, motorista, operador de caixa, pieira, porteiro, repositor, vendedor 

externo, vigilante noturno e outros. 

Dentro do Mutirão do Emprego haverá, ainda, em parceria com o governo do 

Estado, emissão de Carteira de Trabalho Digital e Cursos de Qualificação com o 

ViaRápida – técnica de vendas e recepção. 

O Empreenda Já também estará no local, com a Sala do Empreendedor, Banco do 

Povo e Sebrae. 
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Caraguatatuba promove 2ª edição de concurso culinário voltado para 

cardápio escolar 

 

 
 

Foi dada a largada para a 2ª edição do concurso ‘Chef Caraguá’, uma competição 

culinária idealizada pelo setor de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação 

de Caraguatatuba, responsável pelo planejamento, logística, abastecimento, 

desenvolvimento do cardápio e coordenação das cozinheiras escolares de toda a 

rede municipal de ensino. 

O objetivo do ‘Chef Caraguá’ é valorizar o trabalho e estimular a criatividade das 

cozinheiras escolares. A receita vencedora fará parte do cardápio da rede 

municipal para o próximo ano letivo e a equipe de cozinheiras será premiada. 

O concurso propõe o desenvolvimento de novas preparações utilizando 

ingredientes fornecidos para a alimentação escolar. Além do sabor e da 

criatividade, critérios técnicos são avaliados pela equipe de nutricionistas do setor, 

como apresentação, tempo de preparo, porcionamento (prato feito), valor 

nutricional, praticidade e aceitação das crianças. 

Numa primeira etapa as preparações são apresentadas a uma comissão técnica 

que julga os critérios definidos e indica as melhores. Feita essa escolha, o 

concurso avança para a etapa que envolve os grandes interessados na 

competição: os alunos! 

A fase do ‘teste de aceitação’ é realizada diretamente nas escolas, quando os 

preparos são feitos em grande escala e servidos no cardápio do dia. A equipe 



 

 
 

técnica entrega aos estudantes um formulário de avaliação onde eles podem 

expressar e avaliar aquele novo prato. 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou que este ano o desafio proposto 

às unidades participantes é elaborar uma nova opção para o lanche, com receitas 

que atendam à Resolução Resolução Nº 06, de 8 de maio de 2020, do Ministério 

da Educação, que proíbe o uso de açúcar na alimentação das crianças de 0 a 3 

anos e limita em 7% o percentual máximo do ingrediente nos preparos para as 

faixas etárias seguintes. 

“O cardápio escolar é um importante elemento pedagógico utilizado em ações de 

educação alimentar e nutricional, além de assegurar uma alimentação saudável e 

adequada, garantindo as necessidades nutricionais dos alunos”, disse. 

No total, 22 unidades escolares entre CEIs, EMEIs e EMEFs participam do concurso 

nesta 2ª edição. 

Para o supervisor do setor de Alimentação, Luís Ângelo, que acompanha as 

degustações das receitas, o desafio de aliar cardápios saudáveis, diversificados, 

com refeições que sejam bem aceitas pelos alunos, está sendo superado com 

muita criatividade. “Notamos que as equipes de cozinheiras entenderam muito 

bem a proposta dessa competição culinária. Ótimas receitas estão surgindo. 

Todas estão de parabéns”, avaliou. 

O anúncio da grande vencedora está previsto para o mês de novembro, quando 

haverá uma cerimônia de premiação das finalistas. 

O concurso Chef Caraguá é uma iniciativa da Secretaria de Educação com o apoio 

da Convida Alimentação Ltda., empregadora das cozinheiras que prestam serviço 

nas unidades escolares municipais. 

Clique aqui e confira os registros desta 2ª edição do ‘Chef Caraguá’. 
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5º Mutirão do Emprego recebe 2,4 mil inscrições para as 300 vagas 

que serão disponibilizadas no local 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT), recebeu 2.400 inscrições on-line para o 5º Mutirão do Emprego que será 

realizado no próximo dia 28 (quarta-feira), das 9h às 16h, na Praça da Cultura 

(Avenida da Praia), no Centro. 

Os inscritos farão as entrevistas de forma imediata pelos possíveis empregadores 

no dia do Mutirão. Nos próximos dias eles serão contatados para confirmar os 

horários, por isso, é importante que atendam ao telefone deixado no cadastro 

realizado nesta semana. 

Quem não conseguiu se inscrever terá como opção deixar seu currículo para a 

equipe do PAT que estará local, para que possam ser entregues a outras 

empresas para entrevista futura. 

Até o momento está confirmada a participação de 30 empresas que, juntas, 

ofertam mais de 300 vagas. De acordo com o diretor do PAT, Allan Mattos, entre 

as vagas mais procuradas estão para os setores de Supermercados e Farmácias 

(1.293), Distribuidoras e Serviços (818), Hotéis e Pousadas (773) e Vendas (309). 



 

 
 

Estão sendo oferecidas vagas para agente de asseio, ajudantes de açougue, 

cozinha, entrega geral e carregamento, atendente, atendente de farmácia, auxiliar 

administrativo, cozinha, manutenção predial, mecânico, serviços gerais, 

balconista, carpinteiro, confeiteira, consultor, controlador de acesso, copeira, 

cumin, eletricista de veículo diesel, engenheiro civil, mecânico montador de 

veículo diesel, motorista, operador de caixa, pieira, porteiro, repositor, vendedor 

externo, vigilante noturno e outros. 

Dentro do Mutirão do Emprego haverá, ainda, em parceria com o governo do 

Estado, emissão de Carteira de Trabalho Digital e Cursos de Qualificação com o 

ViaRápida – técnica de vendas e recepção. 

O Empreenda Já também estará no local, com a Sala do Empreendedor, Banco do 

Povo e Sebrae. 
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Caraguatatuba realiza II Fórum sobre Surdez e Inclusão 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, realiza no dia 

29 de setembro, a partir das 19h, o II Fórum sobre Surdez e Inclusão com o tema 

‘Os desafios da Educação Inclusiva para surdos’. O evento é promovido pelo Setor 

de Educação Inclusiva da rede municipal e foi criado em alusão ao Setembro Azul, 

mês de conscientização sobre a visibilidade da Comunidade Surda. O objetivo é 

fomentar as ações acerca da Educação Inclusiva nos aspectos de formação, 

informação e políticas públicas. 

O fórum será digital, com transmissão ao vivo no canal Informática Educativa, e 

acessível à comunidade surda, com tradução simultânea em Libras. 

A partir das 19h, a professora, intérprete e especialista em Libras, Lidiane Correia 

Quinsan, profere a palestra de abertura. Lidiane é autora de livros infantis com 

representatividade da criança surda, através da datilologia – representação 

gráfica da Libras (Língua Brasileira de Sinais). Mestranda em Letras, é professora 

de Língua Portuguesa, pedagoga, psicopedagoga, especialista em Libras e 

educação especial. Na sequência, a participação será da professora Doani 

Emanuela Bertan, eleita uma das dez melhores professoras do mundo pelo Global 

Teacher Prize. Doani é pedagoga, pós-graduada em Educação Especial, Língua 

Brasileira de Sinais, Psicopedagogia, Prática e Interpretação de Libras Avançada 

com ênfase na elaboração de material didático Bilíngue Português/Libras. 

https://www.youtube.com/channel/UCoinj9RzhXM0bph-JdnHGTw/featured


 

 
 

As inscrições para o II Fórum sobre Surdez e Inclusão estão abertas e podem ser 

feitas na página de Eventos da Secretaria de Educação. 

A transmissão será a partir das 19h do dia 29 de setembro, no canal Informática 

Educativa. 

Serviço 

II Fórum sobre surdez e inclusão 

Dia: 29 de setembro 

Horário: 19h 

Inscrições: eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCoinj9RzhXM0bph-JdnHGTw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCoinj9RzhXM0bph-JdnHGTw/featured
https://eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/
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Agenda Cultural de Caraguatatuba conta com várias atrações 

 

 
 

Neste fim de semana a programação da Agenda Cultural está repleta de 

atividades gratuitas para todas as idades. Recreação, teatro, circo, cinema, 

música e muita diversão é o que aguarda o público. 

A primeira atividade da agenda ocorre na sexta-feira (23) com a apresentação do 

espetáculo musical ‘O Violão Brasileiro’, do trio Brasilidade Contemporânea, às 

20h, no Teatro Mario Covas – TMC. 

Os ingressos para o espetáculo podem ser retirados uma hora antes do show na 

bilheteria do teatro, mediante a troca de 1 kg de alimento não perecível que será 

enviado à instituição Movimento de Amor ao Próximo – MAP. 

Composto pelo trio instrumental de percussão, contrabaixo e violão 7 cordas, o 

projeto Brasilidade Contemporânea  é formado pelos talentosos músicos Pedro 

Vercelino, Junior Chiaparini e José Miranda que trará ao  público seu repertório de 

renomados compositores da música brasileira, com arranjos e canções autorais. A 

circulação do espetáculo ocorre com o apoio do Edital do Programa de Ação 

Cultural – ProAC 2021. 

No mesmo dia, o saguão do Teatro Mario Covas recebe, a partir das 18h30, a 

abertura da exposição ‘Primavera com Marisa’, da artista plástica Marisa Di 

Giaimo. A exposição reúne obras feitas pela artista ao longo de sua carreira e 



 

 
 

estarão à venda ao público. O valor arrecadado com a venda das obras será 

destinado à Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba. 

De acordo com Denise Lemes, curadora da exposição e diretora interina do MACC 

– Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, “a exposição [Primavera com 

Marisa] é uma amostra da explosão de frescor, cores, formas e texturas presentes 

nas obras desta artista de grande sensibilidade ao longo de sua carreira. A arte de 

Marisa é como a Primavera chegando após um Inverno rigoroso: aquece o espírito 

e promove liberdade”, declarou. 

A exposição ‘Primavera com Marisa’ pode ser visitada de terça a sexta, das 9h às 

12h e das 14h às 17h, e aos fins de semana, em dias de espetáculo, a partir das 

14h, até o dia 29 de outubro. 

Já no sábado e no domingo (24 e 25), a partir das 16h, a trupe da Companhia 

Abareteatro apresenta o teatro móvel ‘Emcena Brasil’ com uma extensa 

programação recreativa, na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro. 

O projeto, que transformou um container adaptado em palco, conta com o talento 

de uma equipe de 30 artistas e técnicos, que garantirão ao público dois dias de 

lazer, imersão na cultura popular e valorização dos artistas nacionais, por meio de 

apresentações de teatro, sessões de cinema, atividades recreativas, espetáculos 

de circo e mamulengo – fantoche típico do nordeste brasileiro. 

Compondo a programação, o Corpo de Baile de Caraguatatuba apresenta a 

estreia regional do espetáculo ‘Coisa Pequena’, às 19h, no domingo. Contemplado 

pelo ProAC, o espetáculo esteve em circulação nos últimos três meses no Estado 

de São Paulo. 

O ‘Emcena Brasil’ é realizado pela Companhia Abareteatro, por meio do Ministério 

do Turismo, Secretaria Especial da Cultura com patrocínio da Isa Cteep. Em 

Caraguatatuba o projeto ocorre em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio 

da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Fora isso, no MACC, Nhá Rita e Leco Borba apresentam, no sábado (24), a 

tradicional ‘Contação de Histórias Caiçaras’, às 14h30 e às 15h30. A 

apresentação é gratuita e tem como objetivo apresentar ao público as lendas e 

histórias do folclore e da literatura caiçara. 

O museu também conta com novas exposições a partir desta semana. Na sala 

Carelli I, a mostra ‘Caiçarando da Arte’, de Angélica Santos e Arnaldo Passos, traz 

obras confeccionadas a partir de materiais recicláveis encontrados pelos artistas. 

Na Carelli II, os visitantes poderão apreciar a exposição fotográfica ‘Finito’, que 

traz imagens captadas no Litoral Norte do Estado de São Paulo, pelas lentes do 

fotógrafo Felipe Vernizzi. Composta por uma série de 26 fotografias, a exposição 

traz fragmentos da Mata Atlântica, dos manguezais e das praias do Litoral Norte. 



 

 
 

O MACC tem funcionamento de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados 

e feriados das 12h às 17h. Para agendar visitas monitoradas basta entrar em 

contato, em horário comercial, pelo número (12) 3883-9980 ou no email: 

museucaragua@gmail.com 

Em paralelo, a Videoteca Lúcio Braun recebe o projeto Cine Clube, cinema gratuito 

realizado aos sábados pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc. 

A primeira sessão do Cine Clube, às 16h, traz a comédia infantil ‘A Menina e o 

Porquinho’, com Dakota Fanning e Julia Roberts. Nesta aventura, Fern é uma das 

poucas pessoas a perceber que o porquinho Wilbur é um animal muito especial. 

Com seu carinho e atenção, ela ajuda a torná-lo um porco vistoso e radiante. 

Quando se muda para um novo celeiro, Wilbur faz amizade com a aranha 

Charlotte. Os laços de amizade dos dois fazem com que os demais animais vivam 

como se fizessem parte de uma família. Porém, quando surge a notícia de que 

Wilbur em breve será morto, Charlotte busca um meio de convencer o fazendeiro 

de que ele merece viver. 

Às 20h é a vez da comédia ‘Quer ser Grande’, com Tom Hanks. Neste clássico de 

1988, após ir a um passeio num parque de diversões, Josh acaba barrado na 

montanha-russa. Revoltado, ele pede à máquina dos desejos para ser grande. No 

dia seguinte, o pedido foi realizado e a mãe o expulsa de casa, pois não o 

reconhece após ser transformado em um adulto de 30 anos. Josh, porém, 

continua sendo apenas uma criança e agora precisa aprender a se relacionar no 

mundo dos adultos. 

Vale ressaltar que a capacidade da Videoteca Lúcio Braun é de 44 lugares, por 

isso, é recomendado que os interessados cheguem ao local com, no mínimo, 30 

minutos de antecedência. 

Além disso, às 20h30, no sábado (24), a Banda Municipal Carlos Gomes se 

apresenta na Praça Dr. Cândido Mota (Coreto). Com um repertório variado, a 

Carlos Gomes traz o ‘Cardápio Musical’, formato de apresentação realizada 

sempre no último sábado do mês, onde o repertório da Banda é escolhido pelo 

público. 

E no domingo (25), a partir das 18h, a Praça do Caiçara, atrás do MACC, recebe o 

tão aguardado ‘Forró de Todos’, para animar o finzinho de tarde. O evento tem 

entrada gratuita e contará com a participação do DJ Lukas Mendes, Banda 

Luacaiana e Trio Praiano. 

Serviço 

Espetáculo Musical: ‘O Violão Brasileiro’ – Brasilidade Contemporânea 

Data: 23 de setembro (sexta-feira) 

Horário: 20h 



 

 
 

Ingressos: trocar 1 kg de alimento não perecível na bilheteria do teatro a partir 

das 19h 

Classificação livre 

Local: Avenida Goiás, 187 – Indaiá (Teatro Mario Covas) 

Mais informações: (12) 38812623 

Exposição ‘Primavera de Marisa’ – Marisa Di Giaimo 

Abertura: 23 de setembro (sexta-feira) – 18h30 

Visitação: de terça a sexta – das 9h às 12h e das 14h às 17h | Aos fins de 

semana, em dias de espetáculo, a partir das 14h, até 29/10 

Local: Avenida Goiás, 187 – Indaiá (Saguão do Teatro Mario Covas) 

Mais informações: (12) 38812623 

Teatro Móvel ‘Emcena Brasil’ 

Data: 24 e 25, sábado e domingo 

Horário: das 16h às 21h 

Entrada Gratuita 

Local: Avenida Dr. Arthur Costa Filho, Centro (Praça da Cultura) – altura do parque 

de diversões Trombini 

Programação: 

24 de Setembro (sábado) 

16h – Teatro Infantil: ‘Em busca do segredo esquecido’ 

17h – Espaço brinquedoteca e artes manuais 

18h – Teatro de Mamulengo: ‘As Pelejas de Benedito com o Boi Surubim na 

fazenda do Coronel Liborio’ 

19h – Cinema: Cine Curta Brasil 

20h – Circo: ‘Malabarindo’ 

25 de Setembro (domingo) 

16h – Teatro Infantil: ‘Antes que o Galo Cante’ 

17h – Espaço brinquedoteca e artes manuais 

18h – Contação de Histórias: ‘Amigos da Natureza’ 

19h – Estreia local do Espetáculo de Dança: ‘Coisa Pequena’ – Corpo de Baile de 

Caraguatatuba 

20h – Teatro para adultos: ‘Ariano – O Cavaleiro Sertanejo’ 



 

 
 

Contação de Histórias Caiçaras 

Sábados – às 14h30 e às 15h30 – Entrada Gratuita 

Endereço: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro (MACC) 

Mais informações: (12) 3883-9980 
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Caraguatatuba promove concurso culinário voltado para cardápio 

escolar 

 

 
 

Foi dada a largada para a 2ª edição do concurso ‘Chef Caraguá’, uma competição 

culinária idealizada pelo setor de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação 

de Caraguatatuba, responsável pelo planejamento, logística, abastecimento, 

desenvolvimento do cardápio e coordenação das cozinheiras escolares de toda a 

rede municipal de ensino. 

O objetivo do ‘Chef Caraguá’ é valorizar o trabalho e estimular a criatividade das 

cozinheiras escolares. A receita vencedora fará parte do cardápio da rede 

municipal para o próximo ano letivo e a equipe de cozinheiras será premiada. 

O concurso propõe o desenvolvimento de novas preparações utilizando 

ingredientes fornecidos para a alimentação escolar. Além do sabor e da 

criatividade, critérios técnicos são avaliados pela equipe de nutricionistas do setor, 

como apresentação, tempo de preparo, porcionamento (prato feito), valor 

nutricional, praticidade e aceitação das crianças. 

Numa primeira etapa as preparações são apresentadas a uma comissão técnica 

que julga os critérios definidos e indica as melhores. Feita essa escolha, o 

concurso avança para a etapa que envolve os grandes interessados na 

competição: os alunos! 

A fase do ‘teste de aceitação’ é realizada diretamente nas escolas, quando os 

preparos são feitos em grande escala e servidos no cardápio do dia. A equipe 

técnica entrega aos estudantes um formulário de avaliação onde eles podem 

expressar e avaliar aquele novo prato. 



 

 
 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, explicou que este ano o desafio proposto 

às unidades participantes é elaborar uma nova opção para o lanche, com receitas 

que atendam à Resolução Resolução Nº 06, de 8 de maio de 2020, do Ministério 

da Educação, que proíbe o uso de açúcar na alimentação das crianças de 0 a 3 

anos e limita em 7% o percentual máximo do ingrediente nos preparos para as 

faixas etárias seguintes. 

“O cardápio escolar é um importante elemento pedagógico utilizado em ações de 

educação alimentar e nutricional, além de assegurar uma alimentação saudável e 

adequada, garantindo as necessidades nutricionais dos alunos”, disse. 

No total, 22 unidades escolares entre CEIs, EMEIs e EMEFs participam do concurso 

nesta 2ª edição. 

Para o supervisor do setor de Alimentação, Luís Ângelo, que acompanha as 

degustações das receitas, o desafio de aliar cardápios saudáveis, diversificados, 

com refeições que sejam bem aceitas pelos alunos, está sendo superado com 

muita criatividade. “Notamos que as equipes de cozinheiras entenderam muito 

bem a proposta dessa competição culinária. Ótimas receitas estão surgindo. 

Todas estão de parabéns”, avaliou. 

O anúncio da grande vencedora está previsto para o mês de novembro, quando 

haverá uma cerimônia de premiação das finalistas. 

O concurso Chef Caraguá é uma iniciativa da Secretaria de Educação com o apoio 

da Convida Alimentação Ltda., empregadora das cozinheiras que prestam serviço 

nas unidades escolares municipais. 

Clique aqui e confira os registros desta 2ª edição do ‘Chef Caraguá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/13511-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-6,-de-08-de-maio-de-2020
https://flic.kr/s/aHBqjA8i9h
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Coronel Stanelis, candidato a deputado federal, realiza carreata da vitória 

neste sábado 

 

 
 

A carreata do candidato a deputado federal, Coronel Stanelis (Podemos) acontece 

neste sábado (24), em Caraguatatuba. A concentração está marcada para às 14h, 

na avenida Geraldo Nogueira da Silva, na Rua da Praia, já na altura do bairro 

Jardim Aruan, em frente ao quiosque 38. 

O candidato Stanelis disse que trata-se de um dos últimos atos públicos para 

encerrar com chave de ouro sua campanha rumo as urnas no próximo dia 2 de 

outubro. “Venham participar conosco dessa festa da democracia!”, convida 

Stanelis. 

Após a concentração no Aruan, a carreata de Stanelis deve seguir sentido a praia 

do Massaguaçú ainda passando pelos bairros Sumaré, Tinga, Casa Branca, 

Martim de Sá, entre outros para depois retornar sentido Perequê-Mirim, já perto 

da Divisa com São Sebastião, na praça principal do bairro em que será sua 

dispersão. 
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Polícia Militar e Prefeitura de Caraguatatuba removem barracas irregulares na 

Praia do Centro 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, realizou, 

nesta sexta-feira (23), mais uma intervenção para a retirada de acampamentos 

irregulares montados da Praia do Centro. 

Na ocasião, a equipe do Departamento de Fiscalização de Posturas, 

acompanhada pela Atividade Delegada da Polícia Militar (PM), registrou a 

instalação de diversas barracas de camping e coberturas improvisadas em 

árvores. 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, responsável por coordenar o 

trabalho, foram encontradas armas brancas e também cachimbos semelhantes 

ao utilizados para consumir crack. Ao todo, mais de 20 pessoas foram abordadas 

e orientadas a desfazer as armações. 

“Nós estamos fazendo o monitoramento constante da orla para coibir a 

permanência de barracas na praia, com ações sendo realizadas praticamente 

todos os dias. O nosso objetivo é garantir o sossego e o bem estar público da 

coletividade”, destacou o secretário. 

A instalação de acampamento, barracas e aparelhagens de campismo e 

habitação é proibida nas praias do município, conforme o artigo 237 da Lei 

Municipal nº 1.144/80 (Código de Posturas). A infração é passível de multa no 

valor de R$ 1.298,95. 
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5º Mutirão do Emprego recebe 2,4 mil inscrições para as 300 vagas 

que serão disponibilizadas no local 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT), recebeu 2.400 inscrições on-line para o 5º Mutirão do Emprego que será 

realizado no próximo dia 28 (quarta-feira), das 9h às 16h, na Praça da Cultura 

(Avenida da Praia), no Centro. 

Os inscritos farão as entrevistas de forma imediata pelos possíveis empregadores 

no dia do Mutirão. Nos próximos dias eles serão contatados para confirmar os 

horários, por isso, é importante que atendam ao telefone deixado no cadastro 

realizado nesta semana. Quem não conseguiu se inscrever terá como opção 

deixar seu currículo para a equipe do PAT que estará local, para que possam ser 

entregues a outras empresas para entrevista futura. 

Até o momento está confirmada a participação de 30 empresas que, juntas, 

ofertam mais de 300 vagas. De acordo com o diretor do PAT, Allan Mattos, entre 

as vagas mais procuradas estão para os setores de Supermercados e Farmácias 

(1.293), Distribuidoras e Serviços (818), Hotéis e Pousadas (773) e Vendas (309). 

Estão sendo oferecidas vagas para agente de asseio, ajudantes de açougue, 

cozinha, entrega geral e carregamento, atendente, atendente de farmácia, auxiliar 

administrativo, cozinha, manutenção predial, mecânico, serviços gerais, 

balconista, carpinteiro, confeiteira, consultor, controlador de acesso, copeira, 

cumin, eletricista de veículo diesel, engenheiro civil, mecânico montador de 

veículo diesel, motorista, operador de caixa, pieira, porteiro, repositor, vendedor 

externo, vigilante noturno e outros. 



 

 
 

Dentro do Mutirão do Emprego haverá, ainda, em parceria com o governo do 

Estado, emissão de Carteira de Trabalho Digital e Cursos de Qualificação com o 

ViaRápida – técnica de vendas e recepção. 

O Empreenda Já também estará no local, com a Sala do Empreendedor, Banco do 

Povo e Sebrae. 
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5º Mutirão do Emprego de Caraguatatuba recebe 2,4 mil inscrições 

para as 300 vagas disponibilizadas 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

(PAT), recebeu 2.400 inscrições on-line para o 5º Mutirão do Emprego que será 

realizado na próxima  quarta-feira (28), das 9h às 16h, na Praça da Cultura 

(Avenida da Praia), no Centro. 

Os inscritos farão as entrevistas de forma imediata pelos possíveis empregadores 

no dia do Mutirão. Nos próximos dias eles serão contatados para confirmar os 

horários, por isso, é importante que atendam ao telefone deixado no cadastro 

realizado nesta semana. 

Quem não conseguiu se inscrever terá como opção deixar seu currículo para a 

equipe do PAT que estará local, para que possam ser entregues a outras 

empresas para entrevista futura. 

Até o momento está confirmada a participação de 30 empresas que, juntas, 

ofertam mais de 300 vagas. De acordo com o diretor do PAT, Allan Mattos, entre 

as vagas mais procuradas estão para os setores de Supermercados e Farmácias 

(1.293), Distribuidoras e Serviços (818), Hotéis e Pousadas (773) e Vendas (309). 

Estão sendo oferecidas vagas para agente de asseio, ajudantes de açougue, 

cozinha, entrega geral e carregamento, atendente, atendente de farmácia, auxiliar 

administrativo, cozinha, manutenção predial, mecânico, serviços gerais, 

balconista, carpinteiro, confeiteira, consultor, controlador de acesso, copeira, 

cumin, eletricista de veículo diesel, engenheiro civil, mecânico montador de 



 

 
 

veículo diesel, motorista, operador de caixa, pieira, porteiro, repositor, vendedor 

externo, vigilante noturno e outros. 

Dentro do Mutirão do Emprego haverá, ainda, em parceria com o governo do 

Estado, emissão de Carteira de Trabalho Digital e Cursos de Qualificação com o 

ViaRápida – técnica de vendas e recepção. 

O Empreenda Já também estará no local, com a Sala do Empreendedor, Banco do 

Povo e Sebrae. 
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Caraguatatuba abre inscrições on-line para 5º Mutirão do Emprego 

com mais de 250 vagas 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT) abriu na última quarta-feira (21) as inscrições para o 5º Mutirão 

do Emprego. Os interessados em se candidatar a uma das mais de 250 vagas 

para entrevistas imediatas disponibilizadas por 25 empresas pode fazer o 

cadastro on-line pelo link encurtador.com.br/ikDO1 a partir das 00h até as 

11h59 de quinta-feira (22). O Mutirão será realizado no próximo dia 28, das 9h 

às 16h, na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro. 

No espaço, os candidatos também poderão entregar currículo para cerca de 

200 vagas. Haverá, ainda, em parceria com o governo do Estado, emissão de 

Carteira de Trabalho Digital e Cursos de Qualificação com o ViaRápida – 

técnica de vendas e recepção. 

O Empreenda Já também estará no local, com a Sala do Empreendedor, Banco 

do Povo e Sebrae, apresentando workshop e treinamentos para trabalho em 

equipe e liderança, além de inscrições para o curso de inglês com foco no 

atendimento. 

Allan Mattos, diretor do PAT, destaca que ao se inscrever, o interessado deve 

estar atento à vaga disponível no link que quer concorrer porque, 



 

 
 

posteriormente, será chamado para a entrevista, no dia do mutirão, 

especificamente para ela. É importante que o interessado fique atento ao 

telefone que cadastrou no formulário. Acesse aqui o link com as vagas 

disponíveis. 

Entre as vagas já captadas pela equipe do PAT estão de agente de asseio, 

ajudantes de açougue, cozinha, entrega geral e carregamento, atendente, 

atendente de farmácia, auxiliar administrativo, cozinha, manutenção predial, 

mecânico, serviços gerais, balconista, carpinteiro, confeiteira, consultor, 

controlador de acesso, copeira, cumin, eletricista de veículo diesel, engenheiro 

civil, mecânico montador de veículo diesel, motorista, operador de caixa, pieira, 

porteiro, repositor, vendedor externo, vigilante noturno e outros. 

Ele disse ainda, que mais oportunidades podem surgir durante a semana, 

conforme o interesse dos empregadores. “Algumas vagas serão para 

candidatos sem experiência e estágio. Importante que a população aproveite 

esta chance para garantir o ingresso ao mercado de trabalho formal, com 

carteira assinada”. 

Para o prefeito Aguilar Junior, o sucesso do mutirão, que entra no seu quintão 

ano, é resultado da parceria com os comerciantes. “Tenho certeza que este 

mutirão será um sucesso e agradeço aos nossos comerciantes, que 

aguardaram este momento para fazer suas contratações para o final do ano”, 

disse. 

Quem tiver dificuldades com acesso à internet ou computador, pode procurar o 

PAT, à Rua Taubaté, 520, no Sumaré, ou o Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Empregador (CATE), na Avenida José Herculano, 7.495, no Perequê-Mirim. 
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