
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta e Quinta-Feira, 15 e 16 de Março de 2023. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia reparo da ponte do Caputera 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe na próxima semana o “Carnivoria”, maior Festival de 

Churrasco do país 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba está com 101 vagas de emprego 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba está com 101 vagas de emprego até sexta-feira 

Caraguatatuba 

Queixas financeiras e de internet marcam balanço de fevereiro do Procon de 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Operação conjunta da PM, Polícia Civil e Ministério Público cumpre mandados na 

Prefeitura e Câmara de Caraguatatuba 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Aula de arte circense em Caraguá coloriu a reabertura do polo 

Caraguatatuba 

Caraguá recebe maior “Festival de Churrasco” do país 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem noite violenta com quatro assassinatos 

Caraguatatuba 

Operação do MP e da Polícia Civil investiga desapropriação irregular de imóveis 

em Caraguatatuba 

 

012 News 

Caraguatatuba 

Operação deflagrada hoje tem como alvo prefeitura, câmara e servidores de 

Caraguatatuba 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-reparo-da-ponte-do-caputera/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-recebe-na-proxima-semana-o-carnivoria-maior-festival-de-churrasco-do-pais/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-recebe-na-proxima-semana-o-carnivoria-maior-festival-de-churrasco-do-pais/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/pat-de-caraguatatuba-esta-com-101-vagas-de-emprego/
https://radarlitoral.com.br/noticias/21509/pat-de-caraguatatuba-esta-com-101-vagas-de-emprego-ate-sexta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/21512/queixas-financeiras-e-de-internet-marcam-balanco-de-fevereiro-do-procon-de-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/21512/queixas-financeiras-e-de-internet-marcam-balanco-de-fevereiro-do-procon-de-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/21515/operacao-conjunta-da-pm-policia-civil-e-ministerio-publico-cumpre-mandados-na-prefeitura-e-camara-de-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/21515/operacao-conjunta-da-pm-policia-civil-e-ministerio-publico-cumpre-mandados-na-prefeitura-e-camara-de-caraguatatuba
https://www.portalr3.com.br/2023/03/aula-de-arte-circense-em-caragua-coloriu-a-reabertura-do-polo/
https://www.portalr3.com.br/2023/03/caragua-recebe-maior-festival-de-churrasco-do-pais/
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/15/caraguatatuba-tem-noite-violenta-com-quatro-assassinatos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/16/mp-e-policia-civil-investigam-desapropriacao-irregular-de-imoveis-em-caraguatatuba-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/16/mp-e-policia-civil-investigam-desapropriacao-irregular-de-imoveis-em-caraguatatuba-sp.ghtml
https://www.012news.com.br/operacao-deflagrada-hoje-tem-como-alvo-prefeitura-camara-e-servidores-de-caraguatatuba/
https://www.012news.com.br/operacao-deflagrada-hoje-tem-como-alvo-prefeitura-camara-e-servidores-de-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Carnivoria, maior Festival de Churrasco do país 

Caraguatatuba 

Fundacc realizam reabertura do Núcleo Social do Morro do Algodão 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Câmara Promoverá 3ª Audiência Pública Das Alterações Na Legislação Do 

CaraguaPrev No Dia 22 

Caraguatatuba 

Fundo Social De Caraguatatuba Informa Que Fará Descarte De Roupas Sem 

Condições De Uso 

Caraguatatuba 

‘Operação Cais Do Porto’ É Deflagrada Pelo MP, Polícia Civil E BAEP Em 

Caraguatatuba 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba está com 101 vagas de emprego 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove dia de beleza e descontração em alusão antecipada ao Dia 

Mundial da Síndrome de Down 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba executa obras do complexo do CIDE Sul 

Caraguatatuba 

Câmara promoverá 3ª audiência pública das alterações na legislação do CaraguaPrev no 

dia 22 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Fundacc realizam reabertura do Núcleo Social do Morro do Algodão 

Caraguatatuba 

Prefeitura capacita profissionais no diagnóstico da Tuberculose e anuncia ações de 

combate na próxima semana 

Caraguatatuba 

Programa Respeito à Vida inicia recuperação de pavimentação asfáltica em ruas do 

Massaguaçú 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe na próxima semana o Carnivoria, maior Festival de Churrasco do 

país 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba promove ação de rodada de crédito emergencial para empresários 

afetados pelas chuvas 

https://www.caraguatv.com.br/2023/03/15/carnivoria-maior-festival-de-churrasco-do-pais/
https://www.caraguatv.com.br/2023/03/15/fundacc-realizam-reabertura-do-nucleo-social-do-morro-do-algodao/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/camara-promovera-3a-audiencia-publica-das-alteracoes-na-legislacao-do-caraguaprev-no-dia-22/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/camara-promovera-3a-audiencia-publica-das-alteracoes-na-legislacao-do-caraguaprev-no-dia-22/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/fundo-social-de-caraguatatuba-informa-que-fara-descarte-de-roupas-sem-condicoes-de-uso/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/fundo-social-de-caraguatatuba-informa-que-fara-descarte-de-roupas-sem-condicoes-de-uso/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/operacao-cais-do-porto-e-deflagrada-pelo-mp-policia-civil-e-baep-em-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/operacao-cais-do-porto-e-deflagrada-pelo-mp-policia-civil-e-baep-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2023/03/pat-de-caraguatatuba-esta-com-101-vagas-de-emprego-2/
https://falacaragua.com.br/2023/03/caraguatatuba-promove-dia-de-beleza-e-descontracao-em-alusao-antecipada-ao-dia-mundial-da-sindrome-de-down/
https://falacaragua.com.br/2023/03/caraguatatuba-promove-dia-de-beleza-e-descontracao-em-alusao-antecipada-ao-dia-mundial-da-sindrome-de-down/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-executa-obras-do-complexo-do-cide-sul/
https://falacaragua.com.br/2023/03/camara-promovera-3a-audiencia-publica-das-alteracoes-na-legislacao-do-caraguaprev-no-dia-22/
https://falacaragua.com.br/2023/03/camara-promovera-3a-audiencia-publica-das-alteracoes-na-legislacao-do-caraguaprev-no-dia-22/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-e-fundacc-realizam-reabertura-do-nucleo-social-do-morro-do-algodao/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-capacita-profissionais-no-diagnostico-da-tuberculose-e-anuncia-acoes-de-combate-na-proxima-semana/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-capacita-profissionais-no-diagnostico-da-tuberculose-e-anuncia-acoes-de-combate-na-proxima-semana/
https://falacaragua.com.br/2023/03/programa-respeito-a-vida-inicia-recuperacao-de-pavimentacao-asfaltica-em-ruas-do-massaguacu/
https://falacaragua.com.br/2023/03/programa-respeito-a-vida-inicia-recuperacao-de-pavimentacao-asfaltica-em-ruas-do-massaguacu/
https://falacaragua.com.br/2023/03/caraguatatuba-recebe-na-proxima-semana-o-carnivoria-maior-festival-de-churrasco-do-pais/
https://falacaragua.com.br/2023/03/caraguatatuba-recebe-na-proxima-semana-o-carnivoria-maior-festival-de-churrasco-do-pais/
https://falacaragua.com.br/2023/03/caraguatatuba-promove-acao-de-rodada-de-credito-emergencial-para-empresarios-afetados-pelas-chuvas/
https://falacaragua.com.br/2023/03/caraguatatuba-promove-acao-de-rodada-de-credito-emergencial-para-empresarios-afetados-pelas-chuvas/


 

 
 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Polo cultural do Morro do Algodão reabre e inicia as Oficinas Culturais nesta 

quarta (15/03) 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia reparo da ponte do Caputera 

Caraguatatuba 

Câmara promoverá 3ª audiência pública das alterações na legislação do 

CaraguaPrev no dia 22 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba está com 101 vagas de emprego até sexta-feira (17) 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe na próxima semana o “Carnivoria”, maior Festival de 

Churrasco do país 

Caraguatatuba 

MP e Polícia Civil investigam desapropriação irregular de imóveis em 

Caraguatatuba 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba conta com 101 vagas de emprego 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe na próxima semana o Carnivoria, maior Festival de 

Churrasco do país 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

Suspeita de irregularidades em desapropriações, prefeitura de Caraguatatuba é alvo de 

operação da PM e do MP 

Caraguatatuba 

Justiça indefere pedido da Sociedade Civil para aumentar discussão sobre o Plano Diretor 

em Caraguatatuba 

 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba executa obras do complexo do Centro Integrado de 

Desenvolvimento Educacional Sul 

 

https://www.litoralempauta.com.br/polo-cultural-do-morro-do-algodao-reabre-e-inicia-as-oficinas-culturais-nesta-quarta-15-3/
https://www.litoralempauta.com.br/polo-cultural-do-morro-do-algodao-reabre-e-inicia-as-oficinas-culturais-nesta-quarta-15-3/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-inicia-reparo-da-ponte-do-caputera/
https://diariocaicara.com.br/camara-promovera-3a-audiencia-publica-das-alteracoes-na-legislacao-do-caraguaprev-no-dia-22/
https://diariocaicara.com.br/camara-promovera-3a-audiencia-publica-das-alteracoes-na-legislacao-do-caraguaprev-no-dia-22/
https://diariocaicara.com.br/pat-de-caraguatatuba-esta-com-101-vagas-de-emprego-ate-sexta-feira-17/
https://diariocaicara.com.br/caraguatatuba-recebe-na-proxima-semana-o-carnivoria-maior-festival-de-churrasco-do-pais/
https://diariocaicara.com.br/caraguatatuba-recebe-na-proxima-semana-o-carnivoria-maior-festival-de-churrasco-do-pais/
https://diariocaicara.com.br/mp-e-policia-civil-investigam-desapropriacao-irregular-de-imoveis-em-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/mp-e-policia-civil-investigam-desapropriacao-irregular-de-imoveis-em-caraguatatuba/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/pat-de-caraguatatuba-conta-com-101-vagas-de-emprego-16589411
https://agazetarm.com.br/2023/03/caraguatatuba-recebe-na-proxima-semana-o-carnivoria-maior-festival-de-churrasco-do-pais/
https://agazetarm.com.br/2023/03/caraguatatuba-recebe-na-proxima-semana-o-carnivoria-maior-festival-de-churrasco-do-pais/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/16/suspeita-de-irregulaades-em-desapropriacoes-prefeitura-de-caraguatatuba-e-alvo-de-operacao-da-pm-e-do-mp/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/16/suspeita-de-irregulaades-em-desapropriacoes-prefeitura-de-caraguatatuba-e-alvo-de-operacao-da-pm-e-do-mp/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/16/justica-indefere-peo-da-sociedade-civil-para-aumentar-discussao-sobre-o-plano-diretor-em-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/16/justica-indefere-peo-da-sociedade-civil-para-aumentar-discussao-sobre-o-plano-diretor-em-caraguatatuba/
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10722/prefeitura-de-caraguatatuba-executa-obras-do-compl/
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10722/prefeitura-de-caraguatatuba-executa-obras-do-compl/


 

 
 

Suzano TV 

Caraguatatuba 

Aula de arte circense no Morro do Algodão coloriu a reabertura do polo 

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe na próxima semana o Carnivoria, maior Festival de 

Churrasco do país 

 

A voz do Litoral 

Caraguatatuba 

CARAGUATATUBA RECEBE NA PRÓXIMA SEMANA O CARNIVORIA, MAIOR 

FESTIVAL DE CHURRASCO DO PAÍS 

Caraguatatuba 

Operação do MP, Policias Militar e Civil realizam buscas na Prefeitura e Câmara 

de Caraguatatuba 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

MP investiga irregularidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suzano.tv/2023/03/aula-de-arte-circense-no-morro-do-algodao-coloriu-a-reabertura-do-polo/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/caraguatatuba-recebe-na-proxima-semana-o-carnivoria-maior-festival-de-churrasco-do-pais
https://ubatubatimes.com.br/noticia/caraguatatuba-recebe-na-proxima-semana-o-carnivoria-maior-festival-de-churrasco-do-pais
https://jornalvozdolitoral.com/caraguatatuba-recebe-na-proxima-semana-o-carnivoria-maior-festival-de-churrasco-do-pais/
https://jornalvozdolitoral.com/caraguatatuba-recebe-na-proxima-semana-o-carnivoria-maior-festival-de-churrasco-do-pais/
https://jornalvozdolitoral.com/operacao-do-mp-policias-militar-e-civil-realizam-buscas-na-prefeitura-e-camara-de-caraguatatuba/
https://jornalvozdolitoral.com/operacao-do-mp-policias-militar-e-civil-realizam-buscas-na-prefeitura-e-camara-de-caraguatatuba/
https://www.dropbox.com/s/e6otrxdl4yugenb/16%2003%202023%20-%20MP%20investiga%20irregularidades%20-%20Bom%20Dia%20Vanguarda.mp4?dl=0


 

 
 

Clipping de Notícias: 15/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia reparo da ponte do Caputera 

 

 
 

Funcionários das Secretarias de Serviços Públicos 

e de Administração da Prefeitura de Caraguatatuba iniciou ontem (14/3), 

os reparos da ponte que faz a ligação entre os bairros 

do Caputera e Ponte Seca, 

na Região Central do município. 

A Prefeitura concluirá a soldagem e reposição de parte da ferragem das cercas 

de proteção nesta quarta-feira (15). 

As estruturas foram danificadas pelas fortes chuvas de fevereiro. 

Localizado entre as ruas Irmã São Francisco e Vicente Orlando, 

o equipamento público serve de passarela para os pedestres dessas duas 

comunidades e de outras próximas, na realização das tarefas do cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 15/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Caraguatatuba recebe na próxima semana o Carnivoria, maior Festival de 

Churrasco do país 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza nos dias 24, 25 e 26 de março 

o Festival Carnivoria, com o melhor do Churrasco Internacional, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

O evento traz para o município 12 estações gastronômicas 

com mais de seis toneladas de carnes premium,  

ervejas artesanais, doces e pratos especiais para vegetarianos. 

As grelhas são comandadas por grandes nomes 

da Gastronomia nacional com um toque de culinária internacional. 

Os chefs levam os participantes em uma viagem de sabores e texturas 

com pratos que valorizam os diferentes cortes de carne, 

como bife ancho, linguiças, texas burger, salmão pranchado, 

costela de chão, texas brisket, costelinha barbecue dentre outros. 

Legumes, acompanhamentos e sobremesas também ganham 

estações próprias completando o cardápio do evento. 

Os pratos variam de R$ 35 a R$ 65. 

Veja os principais destaques do churrasco de Alta Gastronomia: 

Os tradicionais contrafilés ganham uma versão ainda mais valorizada e saborosa 

com os bifes anchos, conhecidos na região sul-americana por serem feitos 

em parrillas. 



 

 
 

Retirada da parte traseira do contra, a peça é caracterizada 

pela maciez dos cortes de até dois centímetros de espessura 

com marmoreio acentuado, que é a gordura no interior da carne; 

O texas brisket é uma das opções mais apreciadas de carne vermelha. 

O corte é preparado em lenta cocção e defumação para manter toda a suculência 

em um processo que pode levar até 12 horas 

A costela ganha um toque único de sabor com o fogo de chão. 

O processo de cozimento em fogo de chão traz sabores e texturas únicos 

para a rainha do churrasco. 

O processo pode levar até 12 horas de preparo; 

Outro preparo diferente é o do salmão pranchado. 

O peixe é assado inteiro em pranchas de madeira próximas ao fogo de chão, 

trazendo o defumado para a carne que costuma ser bastante leve ao paladar. 

Carnivoria–Caraguatatuba 

Data: 24, 25 e 26 de março 

Horário: 

Sexta–17h às 0h 

Sabado–12h às 0h 

Domingo–12h às 20h 

Local: Praça da Cultura, Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

PAT de Caraguatatuba está com 101 vagas de emprego 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 101 vagas de emprego até sexta-feira (17). 

Os salários variam de R$ 1.300 a R$ 4 mil para diversos níveis de escolaridade. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. 

É importante que o candidato acesse o link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/ 

para conferir os critérios. 

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

CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

e Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 

7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT 

na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

ajudante de cozinha em quiosque; ajudante de motorista; assistente comercial; 

assistente fiscal/contábil; atendente balconista; atendente de lanchonete; 

atendente de loja; auxiliar administrativo em mercado; auxiliar de almoxarifado; 

auxiliar de cozinha; auxiliar de limpeza; auxiliar de limpeza residencial; auxiliar de 

manutenção predial ; auxiliar de manutenção predial (mei); auxiliar de 

manutenção predial; auxiliar de mecânico; auxiliar de mecânico diesel para 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/


 

 
 

máquinas pesadas; auxiliar de padeiro; balconista de padaria; caseiro; chapeiro; 

consultor comercial (sdr); consultor de vendas; corretor de imóveis; cozinheiro; 

eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); empregada doméstica; 

empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos serviços gerais; 

garçom; gerente de supermercado; governanta de hotel; instalador de som e 

acessórios de veículos; instrutor de cursos; jardineiro piscineiro; lavador de 

automóveis; líder de vendas externo; manobrista; mecânico alinhador; mecânico 

de manutenção (setor saneamento); mecânico de motos; mecânico diesel; 

mecânico diesel para máquinas pesadas; motorista de caminhão; motorista de 

caminhão em loja de materiais de construção; motorista de guincho; nutricionista; 

operador de produção; operador de serviço ao cliente (osc); operador de 

telemarketing ativo; operador de televendas; padeiro confeiteiro; 

padeiro/confeiteiro; pedagogo; pós estágio/ jovem aprendiz na área 

administrativa; recepcionista de hotel; repositor; representante comercial 

autônomo; serralheiro; supervisor de vendas; supervisor operacional júnior; técnico 

de informática (estágio); técnico externo de informática; técnico instalador de ar 

condicionado; vendedor; vendedor de materiais de construção e madeiras; 

vendedor de tintas automotivas; vendedor externo; vendedor interno; vendedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 15/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

PAT de Caraguatatuba está com 101 vagas de emprego até sexta-

feira 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 101 vagas de emprego até sexta-feira (17). 

Os salários variam de R$ 1.300 a R$ 4 mil para diversos níveis de escolaridade. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. 

É importante que o candidato acesse o link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/ 

para conferir os critérios. 

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

CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

e Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 

7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT 

na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

ajudante de cozinha em quiosque; ajudante de motorista; assistente comercial; 

assistente fiscal/contábil; atendente balconista; atendente de lanchonete; 

atendente de loja; auxiliar administrativo em mercado; auxiliar de almoxarifado; 

auxiliar de cozinha; auxiliar de limpeza; auxiliar de limpeza residencial; auxiliar de 

manutenção predial ; auxiliar de manutenção predial (mei); auxiliar de 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/


 

 
 

manutenção predial; auxiliar de mecânico; auxiliar de mecânico diesel para 

máquinas pesadas; auxiliar de padeiro; balconista de padaria; caseiro; chapeiro; 

consultor comercial (sdr); consultor de vendas; corretor de imóveis; cozinheiro; 

eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); empregada doméstica; 

empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos serviços gerais; 

garçom; gerente de supermercado; governanta de hotel; instalador de som e 

acessórios de veículos; instrutor de cursos; jardineiro piscineiro; lavador de 

automóveis; líder de vendas externo; manobrista; mecânico alinhador; mecânico 

de manutenção (setor saneamento); mecânico de motos; mecânico diesel; 

mecânico diesel para máquinas pesadas; motorista de caminhão; motorista de 

caminhão em loja de materiais de construção; motorista de guincho; nutricionista; 

operador de produção; operador de serviço ao cliente (osc); operador de 

telemarketing ativo; operador de televendas; padeiro confeiteiro; 

padeiro/confeiteiro; pedagogo; pós estágio/ jovem aprendiz na área 

administrativa; recepcionista de hotel; repositor; representante comercial 

autônomo; serralheiro; supervisor de vendas; supervisor operacional júnior; técnico 

de informática (estágio); técnico externo de informática; técnico instalador de ar 

condicionado; vendedor; vendedor de materiais de construção e madeiras; 

vendedor de tintas automotivas; vendedor externo; vendedor interno; vendedora. 
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Queixas financeiras e de internet marcam balanço de fevereiro do 

Procon de Caraguatatuba 

 

 
 

O relatório do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba apresentou 610 

procedimentos formalizados dos 1.128 atendimentos 

feitos entre os dias 1º e 28 de fevereiro. 

Desse montante, 518 registros foram orientações 

e encaminhamentos para outros órgãos. 

O balanço do mês passado foi dominado por queixas de envio de produtos 

sem solicitação do consumidor e cobranças indevidas (financeiros), 

além da má prestação de serviços de operadoras de internet fixa (serviços). 

Em fevereiro, o Procon formalizou 214 consultas simples; quatro atendimentos 

preliminares; 181 cartas de informações preliminares (CIPs) emitidas 

e desse volume, 30 finalizadas com acordos e 41 encerradas, 

canceladas ou tiveram consultas concluídas; 

58 reclamações foram abertas com o retorno da CIP, 

três abertas sem o retorno da CIP, 

duas atendidas e três reclamações não atendidas; 

56 reclamações tiveram consulta fornecida ou foram encerradas; 

18 atendimentos extra Procon (enviados para órgãos competentes); 

e 12 cadastros de Nota Fiscal Paulista. 

O fornecedor deixou de comparecer em 45 audiências conciliatórias 



 

 
 

das 65 audiências agendadas pelo Procon em fevereiro. 

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 via online pelo aplicativo Caraguatatuba 156 

na ‘Play Store’ do celular (Android ou IOS) 

ou no site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 

Atualmente, o Procon conta com 13 funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba 

é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. 

O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 908, no Centro. 

Mais informações pelo telefone (12) 3897-8282, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Operação conjunta da PM, Polícia Civil e Ministério Público cumpre 

mandados na Prefeitura e Câmara de Caraguatatuba 

 

 
 

Uma operação conjunta envolvendo Polícia Militar, 

por meio do BAEP- Batalhão de Ações Especiais, 

Polícia Civil e Ministério Público do Estado de São Paulo, 

foi desencadeada nesta manhã de quinta-feira (16/3), em Caraguatatuba. 

Policiais e representantes do MP estão na Prefeitura de Caraguá 

e também na Câmara Municipal para o cumprimento 

de mandados de busca e apreensão. 

São 26 mandados a serem cumpridos na cidade. 

A operação também ocorre em Taubaté, São José dos Campos, 

Jacareí e Guaratinguetá. 

De acordo com informações apuradas pelo Radar Litoral, 

funcionários da Prefeitura e da Câmara foram impedidos de entrar 

nas repartições em razão da operação em andamento. 

O caso está relacionado a desapropriações de áreas na cidade. 

A reportagem apurou que a operação também esteve na casa de servidores 

comissionados e nas sedes da Secretaria de Assuntos Jurídicos 

e Secretaria de Administração. 

O Radar Litoral entrou em contato com as assessorias da Prefeitura 

E da Câmara e aguarda o posicionamento oficial. 
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Aula de arte circense em Caraguá coloriu a reabertura do polo 

 

 
 

A retomada das atividades do Núcleo Social do Morro do Algodão, 

na Região Sul da cidade, na manhã desta quarta-feira (15/3) 

trouxe de volta o acesso da população às atividades culturais. 

O encontro reuniu o prefeito Aguilar Junior, autoridades, 

Funcionários públicos, artistas orientadores e a comunidade. 

A aula inaugural de arte circense do artista orientador Edhyman Paulino 

envolveu todos os presentes em uma de atividade com balões coloridos. 

trabalhar em equipe. 

Para o prefeito Aguilar Junior, a reabertura é um recomeço 

Para comunidade do Morro do Algodão e região. 

“Um trabalho em conjunto com a Fundacc 

e Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Cidadania, com apoio do Esportes e Educação para oferecer oportunidades 

aos jovens com atividades no contraturno escolar”, ressaltou. 

As atividades culturais haviam sido suspensas desde a pandemia de 

Covid-19 no Centro Comunitário e Cultural José Agostinho de Souza 

“Paraíba” ficando totalmente voltado ao atendimento social. 

O Polo do Morro do Algodão oferece artes cênicas, artesanato e artes 

plásticas, dança, ecologia, folclore e música e as inscrições estão abertas. 
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Caraguá recebe maior “Festival de Churrasco” do país 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza nos dias 24, 25 e 26 de março 

o Festival Carnivoria, com o melhor do Churrasco Internacional, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

O evento traz para o município 12 estações gastronômicas 

com mais de seis toneladas de carnes premium,  

ervejas artesanais, doces e pratos especiais para vegetarianos. 

As grelhas são comandadas por grandes nomes 

da Gastronomia nacional com um toque de culinária internacional. 

Os chefs levam os participantes em uma viagem de sabores e texturas 

com pratos que valorizam os diferentes cortes de carne, 

como bife ancho, linguiças, texas burger, salmão pranchado, 

costela de chão, texas brisket, costelinha barbecue dentre outros. 

Legumes, acompanhamentos e sobremesas também ganham 

estações próprias completando o cardápio do evento. 

Os pratos variam de R$ 35 a R$ 65. 

Veja os principais destaques do churrasco de Alta Gastronomia: 

Os tradicionais contrafilés ganham uma versão ainda mais valorizada e saborosa 

com os bifes anchos, conhecidos na região sul-americana por serem feitos 

em parrillas. 

Retirada da parte traseira do contra, a peça é caracterizada 



 

 
 

pela maciez dos cortes de até dois centímetros de espessura 

com marmoreio acentuado, que é a gordura no interior da carne; 

O texas brisket é uma das opções mais apreciadas de carne vermelha. 

O corte é preparado em lenta cocção e defumação para manter toda a suculência 

em um processo que pode levar até 12 horas 

A costela ganha um toque único de sabor com o fogo de chão. 

O processo de cozimento em fogo de chão traz sabores e texturas únicos 

para a rainha do churrasco. 

O processo pode levar até 12 horas de preparo; 

Outro preparo diferente é o do salmão pranchado. 

O peixe é assado inteiro em pranchas de madeira próximas ao fogo de chão, 

trazendo o defumado para a carne que costuma ser bastante leve ao paladar. 

Carnivoria–Caraguatatuba 

Data: 24, 25 e 26 de março 

Horário: 

Sexta–17h às 0h 

Sabado–12h às 0h 

Domingo–12h às 20h 

Local: Praça da Cultura, Centro 
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Caraguatatuba tem noite violenta com quatro assassinatos 

 

 
 

Caraguatatuba (SP) teve uma noite violenta nesta terça-feira (14), 

com o registro de pelo menos quatro assassinados por disparos de arma de fogo. 

Os casos aconteceram entre às 19h e 23h, mas inicialmente não têm relação. 

Foram duas vítimas no bairro do Travessão, uma no bairro Indaiá 

e outra no bairro Casa Branca. 

Ninguém foi preso até o momento e a polícia da cidade investiga os crimes. 

Assassinato no bairro Indaiá 

Um homem de 25 anos foi morto a tiros em frente a um bar na avenida Brasília, 

no bairro Indaiá, por volta das 20h. De acordo com a Polícia Civil, 

ele foi atingido por 10 disparos de arma de fogo. 

Segundo relato da namorada da vítima à polícia, 

ele estava sentado em uma praça que fica na frente de um bar, 

quando dois homens em uma moto se aproximaram 

e iniciaram os disparos, que foram feitos pelo que estava na garupa. 

A vítima tentou sair correndo, mas foi atingida quando estava 

no meio da avenida e caiu. 

Mesmo com ele já ferido no chão, os disparos continuaram. 

Em seguida, os criminosos fugiram e não foram mais encontrados. 

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 

foram acionados para atender a ocorrência, 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/


 

 
 

mas a morte do rapaz foi constada no local. 

O corpo foi retirado por uma funerária. 

O caso foi registrado como homicídio no plantão da delegacia da cidade, 

que procura os autores do crime. 

Assassinato no bairro Casa Branca 

Uma jovem de 19 anos foi morta a tiros na casa do namorado, 

na rua Antônio Henrique de Mesquita, no bairro Casa Branca, por volta das 23h. 

Ninguém foi preso. 

Em depoimento à Polícia Civil, o companheiro da vítima, de 32 anos, 

contou que saiu da casa para comprar um lanche na mesma rua, 

quando dois vizinhos o abordaram informando que haviam escutado 

dois disparos de arma de fogo em sua casa. 

A dupla pediu ainda que ele se escondesse e não voltasse para lá. 

Como sua namorada estava no imóvel, ele voltou para lá e, 

quando entrou no quarto, a encontrou de joelhos 

com ferimentos na nunca e no braço esquerdo. 

Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 

foram acionados, mas a morte da jovem foi constatada no local. 

O corpo foi retirado por uma funerária. 

De acordo com a corporação, o companheiro da vítima tinha antecedentes 

criminais e inimigos no bairro, o que pode explicar o crime. 

Além disso, ele informou à polícia que a mulher era garota de programa 

e tinha um relacionamento anterior com outro homem da região. 

O caso foi registrado como homicídio no 2° DP da cidade, 

que investiga e procura o criminoso. 

Duas mortes no bairro Travessão 

Um homem de 36 anos e uma mulher de 46 

foram mortos a tiros em casa por volta das 23h30. 

O crime aconteceu na rua Caraguatatuba, no bairro Travessão. 

Ninguém foi preso e ainda não há suspeitos. 



 

 
 

A Polícia Civil foi acionada por vizinhos que ouviram os disparos. 

Ao chegar no local, os policiais encontraram as vítimas já sem vida 

no chão da cozinha. 

O autor do crime já havia fugido. 

O homem foi atingido nas costas e tinha marcas de cortes no pescoço, 

enquanto a mulher foi atingida no rosto. 

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 

também foram acionados, e as mortes foram constatadas no loca. 

Por meio do relato de vizinhos e imagens de câmeras de segurança da rua, 

a polícia constatou que o criminoso chegou na casa de bicicleta e pulou os muros. 

Apesar disso, não há informações de suspeitos ou motivos para os assassinatos. 

As equipes apreenderam os celulares das vítimas 

e pegaram uma impressão digital na porta de um dos quartos do imóvel. 

O caso foi registrado como duplo homicídio no 1° DP da cidade. 
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Operação do MP e da Polícia Civil investiga desapropriação irregular 

de imóveis em Caraguatatuba 

 

 
 

O Ministério Público e agentes da Polícia Civil e do 3º Baep da Polícia Militar 

deflagram nesta quinta-feira (16) uma operação para investigar a desapropriação 

irregular de imóveis em Caraguatatuba (SP). 

Segundo o MP, a operação apura a prática de crimes de apropriação indébita, 

corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, 

em que agentes públicos de Caraguatatuba e terceiros seriam beneficiados. 

Ao todo, são cumpridos 26 mandados de busca e apreensão na cidade, 

além de outros municípios da região do Vale do Paraíba, 

como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Guaratinguetá. 

A investigação indica que o grupo teria movimentado mais de R$ 12 milhões. 

Buscas na Prefeitura e na Câmara 

Durante a manhã desta quinta-feira, 

a polícia esteve na prefeitura da cidade do Litoral Norte. 

O paço foi fechado- nem funcionários puderam entra 

enquanto as equipes envolvidas na operação procuravam documentos. 

A Câmara Municipal, secretaria de administração e escritórios e casas de pessoas 

envolvidas também receberão as buscas dos agentes, 

já que servidores públicos são investigados. 

A operação chamada 'Cais do Porto' apura principalmente a desapropriação 

de áreas públicas de forma irregular. 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/sao-jose-dos-campos/


 

 
 

Um dos locais que investigados é a praça de eventos do Porto Novo. 

O que diz a prefeitura 

Procurada pela reportagem, a Prefeitura informou que a ação investiga servidores 

públicos no processo de indenização de área para construção da Praça de Eventos 

do Porto Novo, inaugurado em 2014. 

Disse que colabora com a ação e todos os documentos solicitados 

serão entregues às autoridades. 
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Operação deflagrada hoje tem como alvo prefeitura, câmara e 

servidores de Caraguatatuba 

 

 
 

Foi desencadeada nesta quinta-feira(16) às 06h00 em Caraguatatuba 

uma mega operação envolvendo a Policia Civil, Ministério Público, 

SECOOLD, DEIC São José dos Campos e GAECO Vale do Paraíba. 

Os agentes  tem como alvo a prefeitura, câmara de vereadores 

e servidores da cidade. 

Existem denúncias de crime de lavagem dinheiro, corrupção e desapropriações 

irregulares envolvendo servidores das duas esferas do poder municipal. 
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Carnivoria, maior Festival de Churrasco do país 
 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza nos dias 24, 25 e 26 de março 

o Festival Carnivoria, com o melhor do Churrasco Internacional, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

O evento traz para o município 12 estações gastronômicas 

com mais de seis toneladas de carnes premium,  

ervejas artesanais, doces e pratos especiais para vegetarianos. 

As grelhas são comandadas por grandes nomes 

da Gastronomia nacional com um toque de culinária internacional. 

Os chefs levam os participantes em uma viagem de sabores e texturas 

com pratos que valorizam os diferentes cortes de carne, 

como bife ancho, linguiças, texas burger, salmão pranchado, 

costela de chão, texas brisket, costelinha barbecue dentre outros. 

Legumes, acompanhamentos e sobremesas também ganham 

estações próprias completando o cardápio do evento. 

Os pratos variam de R$ 35 a R$ 65. 

Veja os principais destaques do churrasco de Alta Gastronomia: 

Os tradicionais contrafilés ganham uma versão ainda mais valorizada e saborosa 

com os bifes anchos, conhecidos na região sul-americana por serem feitos 

em parrillas. 

Retirada da parte traseira do contra, a peça é caracterizada 



 

 
 

pela maciez dos cortes de até dois centímetros de espessura 

com marmoreio acentuado, que é a gordura no interior da carne; 

O texas brisket é uma das opções mais apreciadas de carne vermelha. 

O corte é preparado em lenta cocção e defumação 

para manter toda a suculência em um processo que pode levar até 12 horas 

A costela ganha um toque único de sabor com o fogo de chão. 

O processo de cozimento em fogo de chão traz sabores e texturas únicos 

para a rainha do churrasco. 

O processo pode levar até 12 horas de preparo; 

Outro preparo diferente é o do salmão pranchado. 

O peixe é assado inteiro em pranchas de madeira próximas ao fogo de chão, 

trazendo o defumado para a carne que costuma ser bastante leve ao paladar. 

Carnivoria–Caraguatatuba 

Data: 24, 25 e 26 de março 

Horário: 

Sexta–17h às 0h 

Sabado–12h às 0h 

Domingo–12h às 20h 

Local: Praça da Cultura, Centro 
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Fundacc realizam reabertura do Núcleo Social do Morro do Algodão 

 

 
 

A retomada das atividades do Núcleo Social do Morro do Algodão, 

na Região Sul da cidade, na manhã desta quarta-feira (15/3) 

trouxe de volta o acesso da população às atividades culturais. 

O encontro reuniu o prefeito Aguilar Junior, autoridades, 

Funcionários públicos, artistas orientadores e a comunidade. 

A aula inaugural de arte circense do artista orientador Edhyman Paulino 

envolveu todos os presentes em uma de atividade com balões coloridos. 

trabalhar em equipe. 

Para o prefeito Aguilar Junior, a reabertura é um recomeço 

Para comunidade do Morro do Algodão e região. 

“Um trabalho em conjunto com a Fundacc 

e Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Cidadania, com apoio do Esportes e Educação para oferecer oportunidades 

aos jovens com atividades no contraturno escolar”, ressaltou. 

As atividades culturais haviam sido suspensas desde a pandemia de 

Covid-19 no Centro Comunitário e Cultural José Agostinho de Souza 

“Paraíba” ficando totalmente voltado ao atendimento social. 

O Polo do Morro do Algodão oferece artes cênicas, artesanato e artes 

plásticas, dança, ecologia, folclore e música e as inscrições estão abertas. 
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Câmara promoverá 3ª audiência pública das alterações na legislação do 

CaraguaPrev no dia 22 

 

 
 

A Câmara de Caraguatatuba realizará uma terceira audiência pública 

sobre os projetos de lei que adéquam a Lei Orgânica 

e a Lei Complementar 59/2015 (reorganização do CaraguaPrev) 

à Reforma da Previdência (EC 103/ 2019) no dia 22 de março, às 19h, 

na sede do Legislativo, no Centro. 

Técnicos do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba 

(CaraguaPrev) vão explicar a proposta. 

As duas primeiras audiências sobre o tema ocorreram nos dias 2 e 9 de março, 

respectivamente, mas uma terceira reunião foi convocada 

para esclarecer mais detalhes sobre os projetos. 

As propostas visam aprimorar as legislações municipais à Emenda Constitucional 

nº 103, de 12 de novembro de 2019, que alterou o sistema de previdência social, 

delegando aos entes federativos a normatização da matéria, 

em relação aos seus respectivos servidores públicos, 

estabelecendo as alterações necessárias em lei complementar 

e na Lei Orgânica Municipal (LOM). 

O projeto de adequação da Lei Complementar nº 59/2015 à EC 103/2019, 

preserva o direito adquirido dos servidores que já preencheram os requisito 

para aposentadoria, incluindo o abono de permanência, 

e pretende adequar à legislação municipal as atuais regras de aposentadoria 



 

 
 

e pensão por morte, fixar regras de transição para os servidores que estão 

em atividade, preservar o direito de aposentadoria especifica para os professores 

(com redução de tempo e idade em cinco anos), além de criar regras próprias 

para os profissionais que exercem atividades com exposição a agentes nocivos 

prejudiciais à saúde, assim como estabelece regras próprias 

para todos os servidores com deficiência, 

para aposentadoria compulsória e por incapacidade permanente para o trabalho. 

Em atendimento ao parágrafo 1º e Inciso III do artigo 40 da Constituição Federal, 

com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, 

a Lei Orgânica do Município deverá adequar as idades mínimas 

para aposentadoria voluntária dos funcionários efetivos submetidos 

ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), 

que ingressarem no serviço público municipal, 

em cargo efetivo, a partir da publicação das referidas leis. 

De acordo com o presidente do CaraguaPrev, Pedro Ivo de Sousa Tau, 

o instituto não possui déficit financeiro e sim déficit atuarial. 

“A situação financeira do CaraguaPrev possui solvência e liquidez para fazer frente 

os compromissos previdenciários, resultando na saúde e no equilíbrio financeiro 

do instituto, o que pode ser identificado nos relatórios e balancetes 

de investimentos”, explicou. 

“Hoje, existem cerca de 2.100 RPPSs no Brasil, todos buscando 

Minimizar a sua questão atuarial, que conta com a utilização da Atuária, 

ciência que utiliza ferramentas desenvolvidas pela matemática, 

estatística, economia, fatores sociais, dados do IBGE, entre outros. 

O objetivo principal é estabelecer, de forma suficientemente adequada, 

os recursos financeiros para a garantia dos pagamentos dos benefícios 

previstos com uma projeção de cobertura para 75 anos. 

Dessa forma, é necessário à adoção de medidas no presente, 

para que haja recursos para a cobertura dos compromissos no futuro”, 

concluiu a explanação sobre déficit atuarial. 



 

 
 

O presidente disse ainda que a EC 103, de 12 de novembro de 2019, 

trouxe extrema rigidez ao sistema previdenciário nacional. 

“A EC 103/2019 dividiu-se em normas de aplicação imediata, 

como o fim das incorporações, normas com prazo de aplicação, 

como a criação do Regime de Previdência Complementar (RPC), 

e normas para a regulamentação no âmbito de cada ente federativo, 

como esses dois projetos. Portanto é uma determinação constitucional, 

sob pena de perda do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), 

e consequentemente, termos graves sanções, como bloqueio de verbas, 

convênios e emendas federais”, alertou. 

“Considerando a rigidez trazida pela EC 102/2019, algumas medidas já foram 

adotadas pelo Executivo desde 2019, como a alteração da alíquota 

de contribuição do servidor, criação do Regime de Previdência Complementar, 

recenseamento dos servidores ativos e inativos, 

a certificação dos gestores do CaraguaPrev e do instituto no Programa Pró-Gestão; 

e ainda o aumento da alíquota patronal, em 2017, 

de 16% para 18% através Lei Complementar 65/2017, 

além do Plano de Amortização do Déficit Atuarial 

com a aprovação da Lei 2.348, 

de 5  de julho de 2017”, recordou. 

Os projetos de lei estão disponíveis para consulta no site 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/. 

Perguntas podem ser enviadas via internet pelo WhasApp 

da Câmara Municipal (12) 99718-5769. 

A transmissão ao vivo é feita pelo site www.camaracaragua.sp.gov.br 

e canal da Câmara de Caraguatatuba no YouTube. 

A Câmara de Caraguatatuba fica Avenida Frei Pacífico Wagner, 830, no Centro. 

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. 

Mais informações pelo telefone (12) 3897-2525. 

 

 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia-02-23
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/
http://www.camaracaragua.sp.gov.br/
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Fundo Social De Caraguatatuba Informa Que Fará Descarte De Roupas 

Sem Condições De Uso 

 

 
 

O Fundo Social de Caraguatatuba agradece a população pelas mais de 100 mil 

peças de roupas doadas durante o acontecimento das chuvas 

e esclarece que parte dessas peças, entre 10% e 15% do montante, 

não estão em condições mínimas de uso. 

Com essas peças de sapatos e roupas rasgadas, manchadas, 

molhadas e muito sujas, o Fundo Social efetuará corretamente o descarte, 

incinerando em local apropriado. 

O Fundo Social pede a compreensão da população, 

pois são peças impossíveis de doação 

e destaca a importância do critério e da sensibilidade em sempre 

repassar às famílias itens em boas condições de uso. 

Até o momento, mais de 30 mil peças já foram repassadas 

à população afetada pelas chuvas. 

As famílias que necessitam de doações de roupas devem procurar 

os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) 

para avaliação com assistente social 

e retirada do encaminhamento ao Fundo Social. 
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‘Operação Cais Do Porto’ É Deflagrada Pelo MP, Polícia Civil E BAEP 

Em Caraguatatuba 

 

 
 

Foi desencadeada nesta quinta-feira(16) às 06h00 em Caraguatatuba 

uma mega operação envolvendo a Policia Civil, Ministério Público, 

SECOOLD, DEIC São José dos Campos e GAECO Vale do Paraíba. 

Os agentes tem como alvo a prefeitura, câmara de vereadores 

e servidores da cidade. 

Existem denúncias de crime de lavagem dinheiro, corrupção e desapropriações 

irregulares envolvendo servidores das duas esferas do poder municipal. 
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PAT de Caraguatatuba está com 101 vagas de emprego 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 101 vagas de emprego até sexta-feira (17). 

Os salários variam de R$ 1.300 a R$ 4 mil para diversos níveis de escolaridade. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. 

É importante que o candidato acesse o link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/ 

para conferir os critérios. 

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

CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

e Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 

7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT 

na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

ajudante de cozinha em quiosque; ajudante de motorista; assistente comercial; 

assistente fiscal/contábil; atendente balconista; atendente de lanchonete; 

atendente de loja; auxiliar administrativo em mercado; auxiliar de almoxarifado; 

auxiliar de cozinha; auxiliar de limpeza; auxiliar de limpeza residencial; auxiliar de 

manutenção predial ; auxiliar de manutenção predial (mei); auxiliar de 

manutenção predial; auxiliar de mecânico; auxiliar de mecânico diesel para 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/


 

 
 

máquinas pesadas; auxiliar de padeiro; balconista de padaria; caseiro; chapeiro; 

consultor comercial (sdr); consultor de vendas; corretor de imóveis; cozinheiro; 

eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); empregada doméstica; 

empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos serviços gerais; 

garçom; gerente de supermercado; governanta de hotel; instalador de som e 

acessórios de veículos; instrutor de cursos; jardineiro piscineiro; lavador de 

automóveis; líder de vendas externo; manobrista; mecânico alinhador; mecânico 

de manutenção (setor saneamento); mecânico de motos; mecânico diesel; 

mecânico diesel para máquinas pesadas; motorista de caminhão; motorista de 

caminhão em loja de materiais de construção; motorista de guincho; nutricionista; 

operador de produção; operador de serviço ao cliente (osc); operador de 

telemarketing ativo; operador de televendas; padeiro confeiteiro; 

padeiro/confeiteiro; pedagogo; pós estágio/ jovem aprendiz na área 

administrativa; recepcionista de hotel; repositor; representante comercial 

autônomo; serralheiro; supervisor de vendas; supervisor operacional júnior; técnico 

de informática (estágio); técnico externo de informática; técnico instalador de ar 

condicionado; vendedor; vendedor de materiais de construção e madeiras; 

vendedor de tintas automotivas; vendedor externo; vendedor interno; vendedora. 
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Caraguatatuba promove dia de beleza e descontração em alusão 

antecipada ao Dia Mundial da Síndrome de Down 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação 

e em parceria com o Instituto Embelleze, promoveu nesta terça-feira (14), 

uma ação alusiva ao Dia Mundial da Síndrome de Down. 

Ao todo, 22 estudantes da rede municipal de ensino 

e três atendidos da Secretaria dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência e do Idoso participaram das atividades. 

O Dia Mundial da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março, 

é uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas 

com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades 

e oportunidades que todas as pessoas. 

É oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012. 

A data escolhida representa a triplicação (trissomia) 

do 21º cromossomo que causa a síndrome. 

 “A iniciativa partiu do nosso setor de Educação Inclusiva, 

Representado pela Supervisora Fabiana Matos 

e sua equipe, que articulou essa parceria 

com o Instituto Embelleze, alunos e voluntários, 

resultando nessa linda e importante ação, que além de promover esse momento 

alegre de autocuidado e beleza para nossos alunos, possibilita a todos nós, 

como sociedade, a reflexão sobre a importância da inclusão e igualdade 



 

 
 

para pessoas com Síndrome de Down”, explica Márcia Paiva, 

secretária de Educação. 

Os participantes puderam ter um dia de descontração, 

no qual cursistas e ex-alunos do Instituto promoveram corte de cabelo, 

penteado e maquiagem aos alunos da rede municipal de ensino. 

A proprietária do Instituto Embelleze de Caraguatatuba, 

Adriana Costa, salienta a importância da ação. 

“Estamos na cidade faz mais de 14 anos, sempre apoiando e promovendo ações 

sociais. Este tipo de atividade é uma forma de envolver nossos alunos, 

retribuindo serviços para o município”, disse. 

Para Luciana Assis, mãe de Vitor Hugo, que participou das atividades, 

esses momentos são importantes para as pessoas com Síndrome de Down. 

“É totalmente inclusivo, eles sentem que fazem parte da sociedade 

e melhor ainda, se sentem amados”, explica. 
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Prefeitura de Caraguatatuba executa obras do complexo do CIDE Sul 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, 

continua com as obras de reforma e revitalização do CIDE 

(Centro Integrado de Desenvolvimento Educacional) Sul, 

complexo esportivo que vai atender os moradores da Região Sul da cidade. 

Com investimento na ordem de R$ 6,3 milhões, via Caixa/Finisa, 

o empreendimento terá vestiários, banheiros para funcionários, 

banheiros públicos, depósito, cantina, salas de multiuso, 

ginásio poliesportivo, arquibancada, 

campo de futebol e estacionamento. 

Quando necessário, a quadra poderá ser transformada 

para jogos oficiais de todas as modalidades. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, 

a expectativa é de que as obras sejam entregues neste ano. 
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Câmara promoverá 3ª audiência pública das alterações na legislação do 

CaraguaPrev no dia 22 

 

 
 

A Câmara de Caraguatatuba realizará uma terceira audiência pública 

sobre os projetos de lei que adéquam a Lei Orgânica 

e a Lei Complementar 59/2015 (reorganização do CaraguaPrev) 

à Reforma da Previdência (EC 103/ 2019) no dia 22 de março, às 19h, 

na sede do Legislativo, no Centro. 

Técnicos do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba 

(CaraguaPrev) vão explicar a proposta. 

As duas primeiras audiências sobre o tema ocorreram nos dias 2 e 9 de março, 

respectivamente, mas uma terceira reunião foi convocada 

para esclarecer mais detalhes sobre os projetos. 

As propostas visam aprimorar as legislações municipais à Emenda Constitucional 

nº 103, de 12 de novembro de 2019, que alterou o sistema de previdência social, 

delegando aos entes federativos a normatização da matéria, 

em relação aos seus respectivos servidores públicos, 

estabelecendo as alterações necessárias em lei complementar 

e na Lei Orgânica Municipal (LOM). 

O projeto de adequação da Lei Complementar nº 59/2015 à EC 103/2019, 

preserva o direito adquirido dos servidores que já preencheram os requisito 

para aposentadoria, incluindo o abono de permanência, 

e pretende adequar à legislação municipal as atuais regras de aposentadoria 



 

 
 

e pensão por morte, fixar regras de transição para os servidores que estão 

em atividade, preservar o direito de aposentadoria especifica para os professores 

(com redução de tempo e idade em cinco anos), além de criar regras próprias 

para os profissionais que exercem atividades com exposição a agentes nocivos 

prejudiciais à saúde, assim como estabelece regras próprias 

para todos os servidores com deficiência, 

para aposentadoria compulsória e por incapacidade permanente para o trabalho. 

Em atendimento ao parágrafo 1º e Inciso III do artigo 40 da Constituição Federal, 

com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, 

a Lei Orgânica do Município deverá adequar as idades mínimas 

para aposentadoria voluntária dos funcionários efetivos submetidos 

ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), 

que ingressarem no serviço público municipal, 

em cargo efetivo, a partir da publicação das referidas leis. 

De acordo com o presidente do CaraguaPrev, Pedro Ivo de Sousa Tau, 

o instituto não possui déficit financeiro e sim déficit atuarial. 

“A situação financeira do CaraguaPrev possui solvência e liquidez para fazer frente 

os compromissos previdenciários, resultando na saúde e no equilíbrio financeiro 

do instituto, o que pode ser identificado nos relatórios e balancetes 

de investimentos”, explicou. 

“Hoje, existem cerca de 2.100 RPPSs no Brasil, todos buscando 

Minimizar a sua questão atuarial, que conta com a utilização da Atuária, 

ciência que utiliza ferramentas desenvolvidas pela matemática, 

estatística, economia, fatores sociais, dados do IBGE, entre outros. 

O objetivo principal é estabelecer, de forma suficientemente adequada, 

os recursos financeiros para a garantia dos pagamentos dos benefícios 

previstos com uma projeção de cobertura para 75 anos. 

Dessa forma, é necessário à adoção de medidas no presente, 

para que haja recursos para a cobertura dos compromissos no futuro”, 

concluiu a explanação sobre déficit atuarial. 



 

 
 

O presidente disse ainda que a EC 103, de 12 de novembro de 2019, 

trouxe extrema rigidez ao sistema previdenciário nacional. 

“A EC 103/2019 dividiu-se em normas de aplicação imediata, 

como o fim das incorporações, normas com prazo de aplicação, 

como a criação do Regime de Previdência Complementar (RPC), 

e normas para a regulamentação no âmbito de cada ente federativo, 

como esses dois projetos. Portanto é uma determinação constitucional, 

sob pena de perda do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), 

e consequentemente, termos graves sanções, como bloqueio de verbas, 

convênios e emendas federais”, alertou. 

“Considerando a rigidez trazida pela EC 102/2019, 

algumas medidas já foram adotadas pelo Executivo desde 2019, 

como a alteração da alíquota de contribuição do servidor, 

criação do Regime de Previdência Complementar, 

recenseamento dos servidores ativos e inativos, 

a certificação dos gestores do CaraguaPrev e do instituto no Programa Pró-Gestão; 

e ainda o aumento da alíquota patronal, em 2017, 

de 16% para 18% através Lei Complementar 65/2017, 

além do Plano de Amortização do Déficit Atuarial 

com a aprovação da Lei 2.348, 

de 5  de julho de 2017”, recordou. 

Os projetos de lei estão disponíveis para consulta no site 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/. 

Perguntas podem ser enviadas via internet pelo WhasApp 

da Câmara Municipal (12) 99718-5769. 

A transmissão ao vivo é feita pelo site www.camaracaragua.sp.gov.br 

e canal da Câmara de Caraguatatuba no YouTube. 

A Câmara de Caraguatatuba fica Avenida Frei Pacífico Wagner, 830, no Centro. 

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. 

Mais informações pelo telefone (12) 3897-2525. 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia-02-23
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/
http://www.camaracaragua.sp.gov.br/
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Prefeitura e Fundacc realizam reabertura do Núcleo Social do Morro do 

Algodão 

 

 
 

A retomada das atividades do Núcleo Social do Morro do Algodão, 

na Região Sul da cidade, na manhã desta quarta-feira (15/3) 

trouxe de volta o acesso da população às atividades culturais. 

O encontro reuniu o prefeito Aguilar Junior, autoridades, 

Funcionários públicos, artistas orientadores e a comunidade. 

A aula inaugural de arte circense do artista orientador Edhyman Paulino 

envolveu todos os presentes em uma de atividade com balões coloridos. 

trabalhar em equipe. 

Para o prefeito Aguilar Junior, a reabertura é um recomeço 

Para comunidade do Morro do Algodão e região. 

“Um trabalho em conjunto com a Fundacc 

e Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Cidadania, com apoio do Esportes e Educação para oferecer oportunidades 

aos jovens com atividades no contraturno escolar”, ressaltou. 

As atividades culturais haviam sido suspensas desde a pandemia 

De Covid-19 no Centro Comunitário e Cultural José Agostinho de Souza 

“Paraíba” ficando totalmente voltado ao atendimento social. 

O Polo do Morro do Algodão oferece artes cênicas, artesanato e artes 

plásticas, dança, ecologia, folclore e música e as inscrições estão abertas. 
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Prefeitura capacita profissionais no diagnóstico da Tuberculose e anuncia 

ações de combate na próxima seman 

 

 
 

Com objetivo de conter qualquer possível avanço dos casos de Tuberculose 

em Caraguatatuba, a Secretaria de Saúde capacitou nesta terça-feira (14), 

enfermeiros e agentes comunitários de saúde que atuam 

na Atenção Primária à Saúde na busca ativa de pessoas sintomáticas. 

A tuberculose é uma das enfermidades mais antigas 

e ainda vista com preconceito. 

A doença tem cura e com os trabalhos de prevenção, 

o tratamento é mais fácil e a possibilidade de infectar outras pessoas é menor. 

É uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, 

embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas. 

Os principais sintomas são tosse seca presente com mais de duas semanas. 

Segundo a coordenadora da Atenção Básica, Alexandra de Matos, 

a capacitação visa alinhar estratégias para alcançar o maior número de pessoas 

sintomáticas, buscando maior taxa de cura na população. 

“A informação quebra estigmas e faz as pessoas perceberem que a Tuberculose 

ainda é persistente na sociedade e tem cura com diagnóstico rápido”, completou. 

O tratamento é à base de antibióticos e tem duração de seis meses. 

É 100% eficaz, mas não pode haver abandono nem irregularidade. 

Por isso, a importância do treinamento para acompanhar o paciente 

e assim evitar o abandono do tratamento. 



 

 
 

A irregularidade pode complicar a doença e resultar no desenvolvimento 

de tuberculose resistente às drogas utilizadas 

e, portanto, mais difícil de ser tratada. 

Para reforçar o combate à Tuberculose, as unidades de saúde 

Promovem de 24 a 31 de março, uma semana voltada a este assunto, 

com palestras, busca ativa intensiva, exames de escarro e orientações. 

Todo atendimento será porta aberta e caso algum paciente seja diagnosticado, 

é encaminhado para tratamento no Centro de Especialidades Médicas, 

no Jardim Primavera. 

A principal maneira de prevenir é com a vacina BCG, 

disponível gratuitamente no SUS. 

Essa vacina deve ser dada às crianças ao nascer, ou, no máximo, 

até 04 anos, 11 meses e 29 dias de idade e protege contra as formas mais graves 

da doença, como a tuberculose miliar e a meníngea. 

Ainda como medida preventiva, é necessário avaliar familiares 

e outros contatos do paciente para que não desenvolvam 

a forma ativa da tuberculose. 

Para conferir a programação das unidades, acesse aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/24-a-31-03-23-semana-da-tuberculose.pdf
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Programa Respeito à Vida inicia recuperação de pavimentação asfáltica em 

ruas do Massaguaçú 

 

 
 

O Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa Respeito à Vida, 

realiza a recuperação de pavimentação asfáltica 

e sinalização horizontal em diversas ruas do município. 

Serão contempladas 11 ruas do município e as intervenções já foram iniciadas 

na Rua Vinte de Abril, no Massaguaçú, com trabalho de fresagem. 

Além disso, logo após o Carnaval, a Avenida Eder Silva Rodrigues Alves, 

no Pontal Santamarina, também foi beneficiada. 

Ainda serão feitas intervenções nas Ruas Irmã Lucila, 

Geraldo Alves do Nascimento, Herman Pereira de Faria, 

Pedro Xavier do Nascimento e Rua Sertão dos Tourinhos, 

todas localizadas no bairro Massaguaçú. 

E ainda serão contempladas a Travessa José Mendes de Souza (Sumaré), 

Avenida Maestro Heitor de Carvalho (Garden Mar), 

Rua Francisco de Assis Rodrigues Alves (Loteamento Ibisco) 

e Rua Gabriel Fagundes da Rosa (Califórnia). 

A intervenção só é possível graças a assinatura de dois convênios 

entre a Prefeitura de Caraguatatuba 

e o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP) 

no Programa Respeito à Vida. 

Os recursos somados são na ordem de R$ 4,2 milhões. 



 

 
 

Importante ressaltar que as obras são de inteira responsabilidade 

do Governo do Estado e a Prefeitura somente fiscaliza o empreendimento. 

Em outro convênio, o Programa Respeito à Vida já beneficiou algumas 

vias do município, entre elas, as Avenidas José Amador Galvão (Cidade Jardim) 

e Emiliano Campedelli (Casa Branca). 

Já pelo Programa de Recuperação de Estradas Vicinais (Novas Vicinais) 

foi contemplada a Avenida Avelino Alves dos Santos/Estrada dos Pássaros, 

vias que ligam o Travessão ao bairro Pegorelli. 

O que é o Programa Respeito à Vida? 

A mobilidade segura é uma das prioridades do Governo do Estado. 

Por esse motivo, o Programa Respeito à Vida foi criado para atuar na viabilização 

de ações com foco na redução de acidentes e fatalidades de trânsito. 

Gerido pela Secretaria de Governo, envolve mais oito pastas da administração 

estadual: Educação, Segurança Pública, Saúde, Logística e Transportes, 

Transportes Metropolitanos, Desenvolvimento Regional, 

Desenvolvimento Econômico e Direitos da Pessoa com Deficiência. 

O Respeito à Vida também é responsável pela gestão do Infosiga SP, 

sistema pioneiro no Brasil e que publica mensalmente estatísticas 

sobre acidentes fatais de trânsito nos 645 municípios do Estado. 

Em outra frente de atuação, o programa mobiliza a sociedade civil 

por meio de parcerias com empresas e associações do setor privado, 

além de entidades da sociedade civil. 

Para prevenir acidentes em vias urbanas, 

o Programa Respeito à Vida e Detran.SP promovem convênios 

com municípios para a realização de intervenções 

de engenharia e ações de educação e fiscalização. 

Atualmente, 304 cidades são parceiras do programa e R$ 200 milhões 

em recursos provenientes de multas do Detran SP 

beneficiam 96% da população. 
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Caraguatatuba recebe na próxima semana o Carnivoria, maior Festival de 

Churrasco do país 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza nos dias 24, 25 e 26 de março 

o Festival Carnivoria, com o melhor do Churrasco Internacional, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

O evento traz para o município 12 estações gastronômicas 

com mais de seis toneladas de carnes premium,  

ervejas artesanais, doces e pratos especiais para vegetarianos. 

As grelhas são comandadas por grandes nomes 

da Gastronomia nacional com um toque de culinária internacional. 

Os chefs levam os participantes em uma viagem de sabores e texturas 

com pratos que valorizam os diferentes cortes de carne, 

como bife ancho, linguiças, texas burger, salmão pranchado, 

costela de chão, texas brisket, costelinha barbecue dentre outros. 

Legumes, acompanhamentos e sobremesas também ganham 

estações próprias completando o cardápio do evento. 

Os pratos variam de R$ 35 a R$ 65. 

Veja os principais destaques do churrasco de Alta Gastronomia: 

Os tradicionais contrafilés ganham uma versão ainda mais valorizada e saborosa 

com os bifes anchos, conhecidos na região sul-americana por serem feitos 

em parrillas. 



 

 
 

Retirada da parte traseira do contra, a peça é caracterizada 

pela maciez dos cortes de até dois centímetros de espessura 

com marmoreio acentuado, que é a gordura no interior da carne; 

O texas brisket é uma das opções mais apreciadas de carne vermelha. 

O corte é preparado em lenta cocção e defumação para manter 

toda a suculência em um processo que pode levar até 12 horas 

A costela ganha um toque único de sabor com o fogo de chão. 

O processo de cozimento em fogo de chão traz sabores e texturas únicos 

para a rainha do churrasco. 

O processo pode levar até 12 horas de preparo; 

Outro preparo diferente é o do salmão pranchado. 

O peixe é assado inteiro em pranchas de madeira próximas ao fogo de chão, 

trazendo o defumado para a carne que costuma ser bastante leve ao paladar. 

Carnivoria–Caraguatatuba 

Data: 24, 25 e 26 de março 

Horário: 

Sexta–17h às 0h 

Sabado–12h às 0h 

Domingo–12h às 20h 

Local: Praça da Cultura, Centro 
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Caraguatatuba promove ação de rodada de crédito emergencial para 

empresários afetados pelas chuvas 

 

 
 

Nesta quinta-feira (16), empresários de Caraguatatuba que tiveram algum 

prejuízo causado pelas chuvas podem participar da rodada de crédito emergencial 

promovida pela Prefeitura de Caraguatatuba e Sebrae, às 14h, 

na Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba, no Centro. 

O encontro contará com a participação dos principais bancos de fomento 

e melhores condições de investimentos, Caixa Econômica Federal, 

Desenvolve-SP e Banco do Povo, com a oferta de linhas estaduai 

e federais de crédito e subsídio aos empreendedores afetados pelas chuvas. 

A Rodada inicia com uma palestra sobre orientação financeira, em seguida, 

os bancos e instituições financeiras apresentam sua linha de financiamento 

para fazer o atendimento individualizado com os empresários. 

A participação é livre para microempreendedores individuais 

e micro e pequenas empresas que necessitam 

reconstruir seu negócio sem necessidade de inscrição prévia. 

A Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba 

está localizada na Rua São Sebastião, 19–Sumaré. 

Mais informações podem ser obtidas no espaço do ‘Empreenda Já’, 

localizado na Avenida Engenheiro João Fonseca, 233–Centro. 

O atendimento presencial é das 8h30 às 16h30. Contato por email: 

sebraeaquicaraguatatuba@gmail.com ou caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br; 

mailto:sebraeaquicaraguatatuba@gmail.com
mailto:caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br


 

 
 

telefones: (12) 3889-1410, (12) 3882-3854, 

(12) 3883-1682 e WhatsApp: (12) 99773-4811. 
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Polo cultural do Morro do Algodão reabre e inicia as Oficinas Culturais 

nesta quarta (15/03) 

 

 
 

A retomada das atividades do Núcleo Social do Morro do Algodão, 

na Região Sul da cidade, na manhã desta quarta-feira (15/3) 

trouxe de volta o acesso da população às atividades culturais. 

O encontro reuniu o prefeito Aguilar Junior, autoridades, 

Funcionários públicos, artistas orientadores e a comunidade. 

A aula inaugural de arte circense do artista orientador Edhyman Paulino 

envolveu todos os presentes em uma de atividade com balões coloridos. 

trabalhar em equipe. 

Para o prefeito Aguilar Junior, a reabertura é um recomeço 

Para comunidade do Morro do Algodão e região. 

“Um trabalho em conjunto com a Fundacc 

e Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Cidadania, com apoio do Esportes e Educação para oferecer oportunidades 

aos jovens com atividades no contraturno escolar”, ressaltou. 

As atividades culturais haviam sido suspensas desde a pandemia de 

Covid-19 no Centro Comunitário e Cultural José Agostinho de Souza 

“Paraíba” ficando totalmente voltado ao atendimento social. 

O Polo do Morro do Algodão oferece artes cênicas, artesanato e artes 

plásticas, dança, ecologia, folclore e música e as inscrições estão abertas. 
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Prefeitura de Caraguatatuba inicia reparo da ponte do Caputera 

 

 
 

Funcionários das Secretarias de Serviços Públicos 

e de Administração da Prefeitura de Caraguatatuba iniciou ontem (14/3), 

os reparos da ponte que faz a ligação entre os bairros 

do Caputera e Ponte Seca, 

na Região Central do município. 

A Prefeitura concluirá a soldagem e reposição de parte da ferragem 

das cercas de proteção nesta quarta-feira (15). 

As estruturas foram danificadas pelas fortes chuvas de fevereiro. 

Localizado entre as ruas Irmã São Francisco e Vicente Orlando, 

o equipamento público serve de passarela para os pedestres dessas duas 

comunidades e de outras próximas, na realização das tarefas do cotidiano. 
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Câmara promoverá 3ª audiência pública das alterações na legislação do 

CaraguaPrev no dia 22 

 

 
 

A Câmara de Caraguatatuba realizará uma terceira audiência pública 

sobre os projetos de lei que adéquam a Lei Orgânica 

e a Lei Complementar 59/2015 (reorganização do CaraguaPrev) 

à Reforma da Previdência (EC 103/ 2019) no dia 22 de março, às 19h, 

na sede do Legislativo, no Centro. 

Técnicos do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba 

(CaraguaPrev) vão explicar a proposta. 

As duas primeiras audiências sobre o tema ocorreram nos dias 2 e 9 de março, 

respectivamente, mas uma terceira reunião foi convocada 

para esclarecer mais detalhes sobre os projetos. 

As propostas visam aprimorar as legislações municipais à Emenda Constitucional 

nº 103, de 12 de novembro de 2019, que alterou o sistema de previdência social, 

delegando aos entes federativos a normatização da matéria, 

em relação aos seus respectivos servidores públicos, 

estabelecendo as alterações necessárias em lei complementar 

e na Lei Orgânica Municipal (LOM). 

O projeto de adequação da Lei Complementar nº 59/2015 à EC 103/2019, 

preserva o direito adquirido dos servidores que já preencheram os requisito 

para aposentadoria, incluindo o abono de permanência, 

e pretende adequar à legislação municipal as atuais regras de aposentadoria 



 

 
 

e pensão por morte, fixar regras de transição para os servidores que estão 

em atividade, preservar o direito de aposentadoria especifica para os professores 

(com redução de tempo e idade em cinco anos), além de criar regras próprias 

para os profissionais que exercem atividades com exposição a agentes nocivos 

prejudiciais à saúde, assim como estabelece regras próprias 

para todos os servidores com deficiência, 

para aposentadoria compulsória e por incapacidade permanente para o trabalho. 

Em atendimento ao parágrafo 1º e Inciso III do artigo 40 da Constituição Federal, 

com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, 

a Lei Orgânica do Município deverá adequar as idades mínimas 

para aposentadoria voluntária dos funcionários efetivos submetidos 

ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), 

que ingressarem no serviço público municipal, 

em cargo efetivo, a partir da publicação das referidas leis. 

De acordo com o presidente do CaraguaPrev, Pedro Ivo de Sousa Tau, 

o instituto não possui déficit financeiro e sim déficit atuarial. 

“A situação financeira do CaraguaPrev possui solvência e liquidez 

para fazer frente os compromissos previdenciários, 

resultando na saúde e no equilíbrio financeiro do instituto, 

o que pode ser identificado nos relatórios e balancetes 

de investimentos”, explicou. 

“Hoje, existem cerca de 2.100 RPPSs no Brasil, todos buscando 

Minimizar a sua questão atuarial, que conta com a utilização da Atuária, 

ciência que utiliza ferramentas desenvolvidas pela matemática, 

estatística, economia, fatores sociais, dados do IBGE, entre outros. 

O objetivo principal é estabelecer, de forma suficientemente adequada, 

os recursos financeiros para a garantia dos pagamentos dos benefícios 

previstos com uma projeção de cobertura para 75 anos. 

Dessa forma, é necessário à adoção de medidas no presente, 

para que haja recursos para a cobertura dos compromissos no futuro”, 



 

 
 

concluiu a explanação sobre déficit atuarial. 

O presidente disse ainda que a EC 103, de 12 de novembro de 2019, 

trouxe extrema rigidez ao sistema previdenciário nacional. 

“A EC 103/2019 dividiu-se em normas de aplicação imediata, 

como o fim das incorporações, normas com prazo de aplicação, 

como a criação do Regime de Previdência Complementar (RPC), 

e normas para a regulamentação no âmbito de cada ente federativo, 

como esses dois projetos. Portanto é uma determinação constitucional, 

sob pena de perda do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), 

e consequentemente, termos graves sanções, como bloqueio de verbas, 

convênios e emendas federais”, alertou. 

“Considerando a rigidez trazida pela EC 102/2019, 

algumas medidas já foram adotadas pelo Executivo desde 2019, 

como a alteração da alíquota de contribuição do servidor, 

criação do Regime de Previdência Complementar, 

recenseamento dos servidores ativos e inativos, 

a certificação dos gestores do CaraguaPrev 

e do instituto no Programa Pró-Gestão; 

e ainda o aumento da alíquota patronal, em 2017, 

de 16% para 18% através Lei Complementar 65/2017, 

além do Plano de Amortização do Déficit Atuarial 

com a aprovação da Lei 2.348, 

de 5  de julho de 2017”, recordou. 

Os projetos de lei estão disponíveis para consulta no site 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/. 

Perguntas podem ser enviadas via internet pelo WhasApp 

da Câmara Municipal (12) 99718-5769. 

A transmissão ao vivo é feita pelo site www.camaracaragua.sp.gov.br 

e canal da Câmara de Caraguatatuba no YouTube. 

A Câmara de Caraguatatuba fica Avenida Frei Pacífico Wagner, 830, no Centro. 

https://www.camaracaragua.sp.gov.br/audiencia-02-23
https://www.camaracaragua.sp.gov.br/
http://www.camaracaragua.sp.gov.br/


 

 
 

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. 

Mais informações pelo telefone (12) 3897-2525. 
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PAT de Caraguatatuba está com 101 vagas de emprego até sexta-

feira (17) 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 101 vagas de emprego até sexta-feira (17). 

Os salários variam de R$ 1.300 a R$ 4 mil para diversos níveis de escolaridade. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. 

É importante que o candidato acesse o link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/ 

para conferir os critérios. 

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

CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

e Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 

7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT 

na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

ajudante de cozinha em quiosque; ajudante de motorista; assistente comercial; 

assistente fiscal/contábil; atendente balconista; atendente de lanchonete; 

atendente de loja; auxiliar administrativo em mercado; auxiliar de almoxarifado; 

auxiliar de cozinha; auxiliar de limpeza; auxiliar de limpeza residencial; auxiliar de 

manutenção predial ; auxiliar de manutenção predial (mei); auxiliar de 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/


 

 
 

manutenção predial; auxiliar de mecânico; auxiliar de mecânico diesel para 

máquinas pesadas; auxiliar de padeiro; balconista de padaria; caseiro; chapeiro; 

consultor comercial (sdr); consultor de vendas; corretor de imóveis; cozinheiro; 

eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); empregada doméstica; 

empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos serviços gerais; 

garçom; gerente de supermercado; governanta de hotel; instalador de som e 

acessórios de veículos; instrutor de cursos; jardineiro piscineiro; lavador de 

automóveis; líder de vendas externo; manobrista; mecânico alinhador; mecânico 

de manutenção (setor saneamento); mecânico de motos; mecânico diesel; 

mecânico diesel para máquinas pesadas; motorista de caminhão; motorista de 

caminhão em loja de materiais de construção; motorista de guincho; nutricionista; 

operador de produção; operador de serviço ao cliente (osc); operador de 

telemarketing ativo; operador de televendas; padeiro confeiteiro; 

padeiro/confeiteiro; pedagogo; pós estágio/ jovem aprendiz na área 

administrativa; recepcionista de hotel; repositor; representante comercial 

autônomo; serralheiro; supervisor de vendas; supervisor operacional júnior; técnico 

de informática (estágio); técnico externo de informática; técnico instalador de ar 

condicionado; vendedor; vendedor de materiais de construção e madeiras; 

vendedor de tintas automotivas; vendedor externo; vendedor interno; vendedora. 
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Caraguatatuba recebe na próxima semana o Carnivoria, maior Festival de 

Churrasco do país 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza nos dias 24, 25 e 26 de março 

o Festival Carnivoria, com o melhor do Churrasco Internacional, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

O evento traz para o município 12 estações gastronômicas 

com mais de seis toneladas de carnes premium,  

ervejas artesanais, doces e pratos especiais para vegetarianos. 

As grelhas são comandadas por grandes nomes 

da Gastronomia nacional com um toque de culinária internacional. 

Os chefs levam os participantes em uma viagem de sabores e texturas 

com pratos que valorizam os diferentes cortes de carne, 

como bife ancho, linguiças, texas burger, salmão pranchado, 

costela de chão, texas brisket, costelinha barbecue dentre outros. 

Legumes, acompanhamentos e sobremesas também ganham 

estações próprias completando o cardápio do evento. 

Os pratos variam de R$ 35 a R$ 65. 

Veja os principais destaques do churrasco de Alta Gastronomia: 

Os tradicionais contrafilés ganham uma versão ainda mais valorizada e saborosa 

com os bifes anchos, conhecidos na região sul-americana por serem feitos 

em parrillas. 



 

 
 

Retirada da parte traseira do contra, a peça é caracterizada 

pela maciez dos cortes de até dois centímetros de espessura 

com marmoreio acentuado, que é a gordura no interior da carne; 

O texas brisket é uma das opções mais apreciadas de carne vermelha. 

O corte é preparado em lenta cocção e defumação 

para manter toda a suculência em um processo que pode levar até 12 horas 

A costela ganha um toque único de sabor com o fogo de chão. 

O processo de cozimento em fogo de chão traz sabores e texturas únicos 

para a rainha do churrasco. 

O processo pode levar até 12 horas de preparo; 

Outro preparo diferente é o do salmão pranchado. 

O peixe é assado inteiro em pranchas de madeira próximas ao fogo de chão, 

trazendo o defumado para a carne que costuma ser bastante leve ao paladar. 

Carnivoria–Caraguatatuba 

Data: 24, 25 e 26 de março 

Horário: 

Sexta–17h às 0h 

Sabado–12h às 0h 

Domingo–12h às 20h 

Local: Praça da Cultura, Centro 
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Operação do MP e da Polícia Civil investiga desapropriação irregular 

de imóveis em Caraguatatuba 

 

 
 

O Ministério Público e agentes da Polícia Civil e do 3º Baep da Polícia Militar 

deflagram nesta quinta-feira (16) uma operação para investigar a desapropriação 

irregular de imóveis em Caraguatatuba (SP). 

Segundo o MP, a operação apura a prática de crimes de apropriação indébita, 

corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, 

em que agentes públicos de Caraguatatuba e terceiros seriam beneficiados. 

Ao todo, são cumpridos 26 mandados de busca e apreensão na cidade, 

além de outros municípios da região do Vale do Paraíba, 

como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Guaratinguetá. 

A investigação indica que o grupo teria movimentado mais de R$ 12 milhões. 

Buscas na Prefeitura e na Câmara 

Durante a manhã desta quinta-feira, 

a polícia esteve na prefeitura da cidade do Litoral Norte. 

O paço foi fechado- nem funcionários puderam entra 

enquanto as equipes envolvidas na operação procuravam documentos. 

A Câmara Municipal, secretaria de administração e escritórios 

e casas de pessoas envolvidas também receberão as buscas dos agentes, 

já que servidores públicos são investigados. 

A operação chamada 'Cais do Porto' apura principalmente a desapropriação 

de áreas públicas de forma irregular. 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/sao-jose-dos-campos/


 

 
 

Um dos locais que investigados é a praça de eventos do Porto Novo. 

O que diz a prefeitura 

Procurada pela reportagem, a Prefeitura informou que a ação investiga servidores 

públicos no processo de indenização de área para construção da Praça de Eventos 

do Porto Novo, inaugurado em 2014. 

Disse que colabora com a ação e todos os documentos solicitados 

serão entregues às autoridades. 
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PAT de Caraguatatuba conta com 101 vagas de emprego 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 101 vagas de emprego até sexta-feira (17). 

Os salários variam de R$ 1.300 a R$ 4 mil para diversos níveis de escolaridade. 

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. 

É importante que o candidato acesse o link: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/ 

para conferir os critérios. 

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

CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

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

e Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 

7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT 

na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. 

Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

Confira o quadro completo de vagas: 

ajudante de cozinha em quiosque; ajudante de motorista; assistente comercial; 

assistente fiscal/contábil; atendente balconista; atendente de lanchonete; 

atendente de loja; auxiliar administrativo em mercado; auxiliar de almoxarifado; 

auxiliar de cozinha; auxiliar de limpeza; auxiliar de limpeza residencial; auxiliar de 

manutenção predial ; auxiliar de manutenção predial (mei); auxiliar de 

manutenção predial; auxiliar de mecânico; auxiliar de mecânico diesel para 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/10/vagas-disponiveis/


 

 
 

máquinas pesadas; auxiliar de padeiro; balconista de padaria; caseiro; chapeiro; 

consultor comercial (sdr); consultor de vendas; corretor de imóveis; cozinheiro; 

eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); empregada doméstica; 

empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos serviços gerais; 

garçom; gerente de supermercado; governanta de hotel; instalador de som e 

acessórios de veículos; instrutor de cursos; jardineiro piscineiro; lavador de 

automóveis; líder de vendas externo; manobrista; mecânico alinhador; mecânico 

de manutenção (setor saneamento); mecânico de motos; mecânico diesel; 

mecânico diesel para máquinas pesadas; motorista de caminhão; motorista de 

caminhão em loja de materiais de construção; motorista de guincho; nutricionista; 

operador de produção; operador de serviço ao cliente (osc); operador de 

telemarketing ativo; operador de televendas; padeiro confeiteiro; 

padeiro/confeiteiro; pedagogo; pós estágio/ jovem aprendiz na área 

administrativa; recepcionista de hotel; repositor; representante comercial 

autônomo; serralheiro; supervisor de vendas; supervisor operacional júnior; técnico 

de informática (estágio); técnico externo de informática; técnico instalador de ar 

condicionado; vendedor; vendedor de materiais de construção e madeiras; 

vendedor de tintas automotivas; vendedor externo; vendedor interno; vendedora. 
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Caraguatatuba recebe na próxima semana o Carnivoria, maior Festival de 

Churrasco do país 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza nos dias 24, 25 e 26 de março 

o Festival Carnivoria, com o melhor do Churrasco Internacional, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

O evento traz para o município 12 estações gastronômicas 

com mais de seis toneladas de carnes premium, 

cervejas artesanais, doces e pratos especiais para vegetarianos. 

As grelhas são comandadas por grandes nomes 

da Gastronomia nacional com um toque de culinária internacional. 

Os chefs levam os participantes em uma viagem de sabores e texturas 

com pratos que valorizam os diferentes cortes de carne, 

como bife ancho, linguiças, texas burger, salmão pranchado, 

costela de chão, texas brisket, costelinha barbecue dentre outros. 

Legumes, acompanhamentos e sobremesas também ganham 

estações próprias completando o cardápio do evento. 

Os pratos variam de R$ 35 a R$ 65. 

Veja os principais destaques do churrasco de Alta Gastronomia: 

Os tradicionais contrafilés ganham uma versão ainda mais valorizada e saborosa 

com os bifes anchos, conhecidos na região sul-americana por serem feitos 

em parrillas. 



 

 
 

Retirada da parte traseira do contra, a peça é caracterizada 

pela maciez dos cortes de até dois centímetros de espessura 

com marmoreio acentuado, que é a gordura no interior da carne; 

O texas brisket é uma das opções mais apreciadas de carne vermelha. 

O corte é preparado em lenta cocção e defumação 

para manter toda a suculência em um processo que pode levar até 12 horas 

A costela ganha um toque único de sabor com o fogo de chão. 

O processo de cozimento em fogo de chão traz sabores e texturas únicos 

para a rainha do churrasco. 

O processo pode levar até 12 horas de preparo; 

Outro preparo diferente é o do salmão pranchado. 

O peixe é assado inteiro em pranchas de madeira próximas ao fogo de chão, 

trazendo o defumado para a carne que costuma ser bastante leve ao paladar. 

Carnivoria–Caraguatatuba 

Data: 24, 25 e 26 de março 

Horário: 

Sexta–17h às 0h 

Sabado–12h às 0h 

Domingo–12h às 20h 

Local: Praça da Cultura, Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 16/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Jornal do Litoral 

 

Suspeita de irregularidades em desapropriações, prefeitura de Caraguatatuba 

é alvo de operação da PM e do MP 

 

 
 

Caraguatatuba amanheceu nesta quinta-feira (16) no centro de uma operação 

conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. 

A operação contou com policiais do Baep 

(Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar). 

A operação repercutiu nas redes sociais e nos grupos de mensagens. 

A ação aconteceu na prefeitura e na Câmara do município, 

um dia depois da segunda audiência pública 

para definir os rumos do Plano Diretor. 

A operação desta quinta está relacionada com desapropriações 

de terrenos e áreas no município. 

De acordo com a polícia, foram cumpridos 26 mandados 

de busca e apreensão na cidade. 

Além de Caraguatatuba, a operação também acontece em Taubaté, 

São José dos Campos, Jacareí e Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. 

Desde cedo funcionários da Prefeitura e da Câmara foram impedidos de entrar 

nas repartições em razão do andamento da operação. 

Além das sedes dos poderes públicos, os policiais e os agentes do MP 

também estavam nas casas de servidores comissionados 

e nas secretarias de Assuntos Jurídicos e Secretaria de Administração. 



 

 
 

As assessorias de imprensa da Câmara e da Prefeitura de Caraguatatuba 

ainda não emitiram parecer sobre a operação policial nesta quinta-feira. 
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Justiça indefere pedido da Sociedade Civil para aumentar discussão sobre o 

Plano Diretor em Caraguatatuba 

 

 
 

A Promotoria de Justiça, em Caraguatatuba, indeferiu no início desta semana 

o pedido da sociedade civil organizada para ampliar o número de audiências 

públicas que debatem o novo plano diretor da cidade. 

A segunda audiência, e também a última, 

foi realizada na noite desta quarta-feira, 

no Teatro Mário Covas, na região central, 

e continuou envolvida na polêmica desde a audiência inicial, 

que aconteceu no mês passado. 

A sociedade civil organizada, entidades ambientalistas 

e outros profissionais da área, como arquitetos e urbanistas 

tentaram ampliar o número de audiências 

para que toda a população da região central, norte e sul, 

onde vivem mais de 120 mil pessoas, pudesse conhecer, 

avaliar e opinar sobre as alterações previstas pela prefeitura. 

Na primeira audiência, no dia 8 de fevereiro, a maioria dos participantes 

que ocuparam as 120 cadeiras no plenário da Câmara de Caraguatatuba 

eram representantes do Poder Executivo e empresários do setor imobiliário. 

De acordo com especulações que circulam nas redes sociais, 

a tendência se repetiu na audiência no Teatro Mario Covas. 



 

 
 

Os representantes da sociedade civil dizem que os moradores dos bairros 

mais afastados não puderam participar em razão da audiência das linhas  

e ônibus que não passam nas proximidades do teatro. 

Online–Para os representantes da sociedade civil organizada, 

o acompanhamento online da reunião não permite que moradores compreendam 

as possíveis mudanças que poderão ocorrer em seus bairros com o plano diretor. 

As entidades dizem que procuraram o Ministério Público para justificar 

essa necessidade de ampliar o número de audiências públicas. 

Representantes da sociedade civil, ambientalistas e arquitetos se reuniram 

com o promotor Marcelo Otávio Camargo Ramos, no último dia 3 de março. 

Os representantes explicaram que as propostas da prefeitura podem 

alterar a realidade de vários bairros 

e a discussão deveria ser ampliada levando em consideração vários fatores. 

“É necessário que o Poder Público promova efetiva divulgação 

do processo legislativo. 

Na percepção dos representantes a divulgação está sendo promovida, 

majoritariamente, pelo terceiro setor”, eles dizem. 

De acordo com os representantes, 

“é necessário que o Poder Público, nas audiências e reuniões, 

utilize linguagem acessível à população média. 

Não é admissível que a participação nas reuniões 

e o acesso aos documentos pertinentes dependa de tecnologia 

ou equipamentos informáticos restritos”. 

Juiz–O juiz Walter de Oliveira Júnior indeferiu o pedido feito 

pelo Ministério Público e também de designação da audiência de justificação. 

A decisão foi dada no último dia 7. 

“O feito foi julgado, inclusive, com trânsito em julgado (fl. 2588) 

e arquivamento. Segundo o juiz, “eventual descumprimento das obrigações 

impostas pelo título judicial formado, 

deverá ser informado em incidente próprio de cumprimento de sentença”. 



 

 
 

O juiz teve acesso a um documento encaminhado por várias entidades, 

explicando que o uso e ocupação do solo é um tema complexo, 

multidisciplinar, que requer técnicos com formação em diversas áreas, 

utilizando uma linguagem adequada de acordo com a média da população. 

Gilda Nunes, do Instituto Ilhabela Sustentável, disse que a proposta de revisão 

do Plano Diretor não está coerente com o que consta no GERCO. 

Ela disse que os Mapas de Risco também não foram 

considerados de maneira adequada. 

As possíveis consequências disso ficaram claras durante 

a tempestade que atingiu o Litoral Norte em fevereiro. 

O documento também questiona a divulgação, 

que na avaliação do grupo foi ineficiente. 

“A maioria da população não teve conhecimento das audiências 

para acompanhar as propostas. 

O número de audiências propostas foram reduzidas 

a apenas duas previstas para esta fase do legislativo. 

Completamente incompatível com um município 

com mais de 120 mil habitantes, 

distribuídos numa região com dezenas de quilômetros de extensão 

e com deficiência no transporte público”. 

O documento recebeu apoio da Rede Litoral Norte Sustentável 

que é composta por mais de 20 instituições do Terceiro Setor, 

entre elas o Instituto Ilhabela Sustentável, a Associação Caraguatás Ambiental, 

Centro Educacional e Ecológico de Proteção Ambiental, Instituto Mar e Terra, 

Balaio Caiçara, Coletivo Linhas do Mar, Educa Brasil, 

Guardiões da Costeira, Rede Litoral Norte SP de Manguezais, 

e o Coletivo revisão PD Caraguatatuba. 
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Aula de arte circense no Morro do Algodão coloriu a reabertura do polo 

 

 
 

A retomada das atividades do Núcleo Social do Morro do Algodão, 

na Região Sul da cidade, na manhã desta quarta-feira (15/3) 

trouxe de volta o acesso da população às atividades culturais. 

O encontro reuniu o prefeito Aguilar Junior, autoridades, 

Funcionários públicos, artistas orientadores e a comunidade. 

A aula inaugural de arte circense do artista orientador Edhyman Paulino 

envolveu todos os presentes em uma de atividade com balões coloridos. 

trabalhar em equipe. 

Para o prefeito Aguilar Junior, a reabertura é um recomeço 

Para comunidade do Morro do Algodão e região. 

“Um trabalho em conjunto com a Fundacc 

e Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Cidadania, com apoio do Esportes e Educação para oferecer oportunidades 

aos jovens com atividades no contraturno escolar”, ressaltou. 

As atividades culturais haviam sido suspensas desde a pandemia de 

Covid-19 no Centro Comunitário e Cultural José Agostinho de Souza 

“Paraíba” ficando totalmente voltado ao atendimento social. 

O Polo do Morro do Algodão oferece artes cênicas, artesanato e artes 

plásticas, dança, ecologia, folclore e música e as inscrições estão abertas. 
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Caraguatatuba recebe na próxima semana o Carnivoria, maior Festival 

de Churrasco do país 
 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza nos dias 24, 25 e 26 de março 

o Festival Carnivoria, com o melhor do Churrasco Internacional, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

O evento traz para o município 12 estações gastronômicas 

com mais de seis toneladas de carnes premium,  

ervejas artesanais, doces e pratos especiais para vegetarianos. 

As grelhas são comandadas por grandes nomes 

da Gastronomia nacional com um toque de culinária internacional. 

Os chefs levam os participantes em uma viagem de sabores e texturas 

com pratos que valorizam os diferentes cortes de carne, 

como bife ancho, linguiças, texas burger, salmão pranchado, 

costela de chão, texas brisket, costelinha barbecue dentre outros. 

Legumes, acompanhamentos e sobremesas também ganham 

estações próprias completando o cardápio do evento. 

Os pratos variam de R$ 35 a R$ 65. 

Veja os principais destaques do churrasco de Alta Gastronomia: 

Os tradicionais contrafilés ganham uma versão ainda 

mais valorizada e saborosa com os bifes anchos, 

conhecidos na região sul-americana por serem feitos 



 

 
 

em parrillas. 

Retirada da parte traseira do contra, a peça é caracterizada 

pela maciez dos cortes de até dois centímetros de espessura 

com marmoreio acentuado, que é a gordura no interior da carne; 

O texas brisket é uma das opções mais apreciadas de carne vermelha. 

O corte é preparado em lenta cocção e defumação 

para manter toda a suculência em um processo que pode levar até 12 horas 

A costela ganha um toque único de sabor com o fogo de chão. 

O processo de cozimento em fogo de chão traz sabores e texturas únicos 

para a rainha do churrasco. 

O processo pode levar até 12 horas de preparo; 

Outro preparo diferente é o do salmão pranchado. 

O peixe é assado inteiro em pranchas de madeira próximas ao fogo de chão, 

trazendo o defumado para a carne que costuma ser bastante leve ao paladar. 

Carnivoria–Caraguatatuba 

Data: 24, 25 e 26 de março 

Horário: 

Sexta–17h às 0h 

Sabado–12h às 0h 

Domingo–12h às 20h 

Local: Praça da Cultura, Centro 
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Prefeitura de Caraguatatuba executa obras do complexo do Centro 

Integrado de Desenvolvimento Educacional Sul 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, 

continua com as obras de reforma e revitalização do CIDE 

(Centro Integrado de Desenvolvimento Educacional) Sul, 

complexo esportivo que vai atender os moradores da Região Sul da cidade. 

Com investimento na ordem de R$ 6,3 milhões, via Caixa/Finisa, 

o empreendimento terá vestiários, banheiros para funcionários, 

banheiros públicos, depósito, cantina, salas de multiuso, 

ginásio poliesportivo, arquibancada, 

campo de futebol e estacionamento. 

Quando necessário, a quadra poderá ser transformada 

para jogos oficiais de todas as modalidades. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, 

a expectativa é de que as obras sejam entregues neste ano. 
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CARAGUATATUBA RECEBE NA PRÓXIMA SEMANA O CARNIVORIA, 

MAIOR FESTIVAL DE CHURRASCO DO PAÍS 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza nos dias 24, 25 e 26 de março 

o Festival Carnivoria, com o melhor do Churrasco Internacional, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

O evento traz para o município 12 estações gastronômicas 

com mais de seis toneladas de carnes premium,  

ervejas artesanais, doces e pratos especiais para vegetarianos. 

As grelhas são comandadas por grandes nomes 

da Gastronomia nacional com um toque de culinária internacional. 

Os chefs levam os participantes em uma viagem de sabores e texturas 

com pratos que valorizam os diferentes cortes de carne, 

como bife ancho, linguiças, texas burger, salmão pranchado, 

costela de chão, texas brisket, costelinha barbecue dentre outros. 

Legumes, acompanhamentos e sobremesas também ganham 

estações próprias completando o cardápio do evento. 

Os pratos variam de R$ 35 a R$ 65. 

Veja os principais destaques do churrasco de Alta Gastronomia: 

Os tradicionais contrafilés ganham uma versão ainda 

mais valorizada e saborosa com os bifes anchos, 

conhecidos na região sul-americana por serem feitos 



 

 
 

em parrillas. 

Retirada da parte traseira do contra, a peça é caracterizada 

pela maciez dos cortes de até dois centímetros de espessura 

com marmoreio acentuado, que é a gordura no interior da carne; 

O texas brisket é uma das opções mais apreciadas de carne vermelha. 

O corte é preparado em lenta cocção e defumação 

para manter toda a suculência em um processo que pode levar até 12 horas 

A costela ganha um toque único de sabor com o fogo de chão. 

O processo de cozimento em fogo de chão traz sabores e texturas únicos 

para a rainha do churrasco. 

O processo pode levar até 12 horas de preparo; 

Outro preparo diferente é o do salmão pranchado. 

O peixe é assado inteiro em pranchas de madeira próximas ao fogo de chão, 

trazendo o defumado para a carne que costuma ser bastante leve ao paladar. 

Carnivoria–Caraguatatuba 

Data: 24, 25 e 26 de março 

Horário: 

Sexta–17h às 0h 

Sabado–12h às 0h 

Domingo–12h às 20h 

Local: Praça da Cultura, Centro 
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Operação do MP, Policias Militar e Civil realizam buscas na Prefeitura 

e Câmara de Caraguatatuba 

 

 
 

Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público do Estado de São Paulo 

uniram forças em uma operação conjunta na manhã 

desta quinta-feira, 16 de março de 2023, em Caraguatatuba. 

A operação incluiu o cumprimento de 26 mandados 

de busca e apreensão na cidade, 

bem como em outras localidades próximas, 

incluindo Taubaté, São José dos Campos, Jacareí e Guaratinguetá. 

De acordo com fontes, a operação está relacionada a desapropriações 

de áreas na cidade e funcionários da Prefeitura 

e da Câmara foram impedidos de entrar nas repartições 

em razão da operação em andamento. 

A operação também incluiu visitas às casas de servidores comissionados 

e às sedes da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Secretaria de Administração. 

A Prefeitura de Caraguatatuba emitiu uma nota oficial declarando que a operação 

está relacionada à investigação de servidores públicos no processo de indenização 

de área para construção da Praça de Eventos do Porto Novo, 

inaugurado em 2014. 

A Prefeitura afirmou que está colaborando com as autoridades 

e fornecerá todos os documentos solicitados. 
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