
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Segunda e Terça-Feira, 20 e 21 de Março de 2023. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Festival Carnivoria terá 12 estações gastronômicas e mais de seis toneladas de 

carnes 

Caraguatatuba 

Evento Carnivoria abre 60 vagas em Caraguatatuba até quarta-feira 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Festival Carnivoria terá 12 estações gastronômicas e mais de seis toneladas de 

carne 

Caraguatatuba 

Festival Carnivoria abre 60 vagas de emprego em Caraguatatuba até quarta-feira 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Famílias afetadas pelas chuvas em Caraguá podem solicitar ‘Auxílio-Recomeço’ 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguá tem 60 oportunidades de emprego 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Cais do Porto: como indenização de quase R$ 11 milhões alertou Gaeco sobre 

desapropriações ilegais em Caraguatatuba, SP 

Caraguatatuba 

Criança de três anos se afoga em piscina em Caraguatatuba, SP 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Aulas são suspensas após creche ser alvo de vândalos em Caraguatatuba 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba suspende aulas no CEI Olaria por atos de vandalismo e furto de 

relógio de energia 

 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/festival-carnivoria-tera-12-estacoes-gastronomicas-e-mais-de-seis-toneladas-de-carnes/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/festival-carnivoria-tera-12-estacoes-gastronomicas-e-mais-de-seis-toneladas-de-carnes/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/evento-carnivoria-abre-60-vagas-em-caraguatatuba-ate-quarta-feira/
https://radarlitoral.com.br/noticias/21543/festival-carnivoria-tera-12-estacoes-gastronomicas-e-mais-de-seis-toneladas-de-carne
https://radarlitoral.com.br/noticias/21543/festival-carnivoria-tera-12-estacoes-gastronomicas-e-mais-de-seis-toneladas-de-carne
https://radarlitoral.com.br/noticias/21544/festival-carnivoria-abre-60-vagas-de-emprego-em-caraguatatuba-ate-quarta-feira
https://www.portalr3.com.br/2023/03/familias-afetadas-pelas-chuvas-em-caragua-podem-solicitar-auxilio-recomeco/
https://www.portalr3.com.br/2023/03/pat-de-caragua-tem-60-oportunidades-de-emprego/
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/21/cais-do-porto-como-indenizacao-de-quase-r-11-milhoes-alertou-gaeco-sobre-desapropriacoes-ilegais-em-caraguatatuba-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/21/cais-do-porto-como-indenizacao-de-quase-r-11-milhoes-alertou-gaeco-sobre-desapropriacoes-ilegais-em-caraguatatuba-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2023/03/20/crianca-de-tres-anos-se-afoga-em-piscina-em-caraguatatuba-sp.ghtml
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2748582/nossa-regiao/2023/03/aulas-sao-suspensas-apos-creche-ser-alvo-de-vandalos-em-caraguatatuba
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-suspende-aulas-no-cei-olaria-por-atos-de-vandalismo-e-furto-de-relogio-de-energia-1.416107
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-suspende-aulas-no-cei-olaria-por-atos-de-vandalismo-e-furto-de-relogio-de-energia-1.416107


 

 
 

Portal Notícias do Litoral 

Caraguatatuba 

Evento Carnivoria abre 60 vagas em Caraguatatuba até quarta-feira 

Caraguatatuba 

Torneio de futsal da garotada inicia no dia 1º de abril em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Famílias afetadas pelas chuvas em Caraguatatuba podem solicitar ‘Auxílio 

Recomeço’ 

Caraguatatuba 

Festival Carnivoria terá 12 estações gastronômicas e mais de seis toneladas de 

carnes 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Famílias afetadas pelas chuvas podem solicitar “Auxílio-Recomeço” 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Famílias Afetadas Pelas Chuvas Em Caraguatatuba Podem Solicitar ‘Auxílio 

Recomeço’ 

Caraguatatuba 

Caraguá Em Obras: Avenida José Geraldo Fernandes No Perequê-Mirim Recebe 

Iluminação Em LED 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Prefeitura suspende aulas no CEI Olaria por atos de vandalismo e furto de relógio de 

energia 

Caraguatatuba 

Evento Carnivoria abre 60 vagas em Caraguatatuba até quarta-feira 

Caraguatatuba 

Torneio de futsal da garotada inicia no dia 1º de abril em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Festival Carnivoria terá 12 estações gastronômicas e mais de seis toneladas de carnes 

para consumo 

Caraguatatuba 

Caraguá em Obras: Avenida José Geraldo Fernandes no Perequê-Mirim recebe iluminação 

em LED 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba termina reparo da ponte do Caputera 

Caraguatatuba 

Obras da calçada acessível continuam na região central de Caraguatatuba 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/20/evento-carnivoria-abre-60-vagas-em-caraguatatuba-ate-quarta-feira/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/20/torneio-de-futsal-da-garotada-inicia-no-dia-1o-de-abril-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/20/familias-afetadas-pelas-chuvas-em-caraguatatuba-podem-solicitar-auxilio-recomeco/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/20/familias-afetadas-pelas-chuvas-em-caraguatatuba-podem-solicitar-auxilio-recomeco/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/20/festival-carnivoria-tera-12-estacoes-gastronomicas-e-mais-de-seis-toneladas-de-carnes/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/20/festival-carnivoria-tera-12-estacoes-gastronomicas-e-mais-de-seis-toneladas-de-carnes/
https://www.caraguatv.com.br/2023/03/20/familias-afetadas-pelas-chuvas-podem-solicitar-auxilio-recomeco/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/familias-afetadas-pelas-chuvas-em-caraguatatuba-podem-solicitar-auxilio-recomeco/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/familias-afetadas-pelas-chuvas-em-caraguatatuba-podem-solicitar-auxilio-recomeco/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caragua-em-obras-avenida-jose-geraldo-fernandes-no-pereque-mirim-recebe-iluminacao-em-led/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/caragua-em-obras-avenida-jose-geraldo-fernandes-no-pereque-mirim-recebe-iluminacao-em-led/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-suspende-aulas-no-cei-olaria-por-atos-de-vandalismo-e-furto-de-relogio-de-energia/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-suspende-aulas-no-cei-olaria-por-atos-de-vandalismo-e-furto-de-relogio-de-energia/
https://falacaragua.com.br/2023/03/evento-carnivoria-abre-60-vagas-em-caraguatatuba-ate-quarta-feira/
https://falacaragua.com.br/2023/03/torneio-de-futsal-da-garotada-inicia-no-dia-1o-de-abril-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2023/03/festival-carnivoria-tera-12-estacoes-gastronomicas-e-mais-de-seis-toneladas-de-carnes-para-consumo/
https://falacaragua.com.br/2023/03/festival-carnivoria-tera-12-estacoes-gastronomicas-e-mais-de-seis-toneladas-de-carnes-para-consumo/
https://falacaragua.com.br/2023/03/caragua-em-obras-avenida-jose-geraldo-fernandes-no-pereque-mirim-recebe-iluminacao-em-led/
https://falacaragua.com.br/2023/03/caragua-em-obras-avenida-jose-geraldo-fernandes-no-pereque-mirim-recebe-iluminacao-em-led/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-termina-reparo-da-ponte-do-caputera/
https://falacaragua.com.br/2023/03/obras-da-calcada-acessivel-continuam-na-regiao-central-de-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguatatuba 

Famílias afetadas pelas chuvas em Caraguatatuba podem solicitar ‘Auxílio-Recomeço’ 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba alerta sobre cuidados com a saúde bucal 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

PAT de caraguá está com 60 vagas para o Evento carnívora até amanhã (22/03) 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Projetos que tratam da aposentaria dos servidores públicos municipais terão mais 

uma Audiência Pública 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba suspende aulas no CEI Olaria por atos de vandalismo 

e furto de relógio de energia 

Caraguatatuba 

Festival Carnivoria abre 60 vagas de emprego em Caraguatatuba até quarta (22) 

Caraguatatuba 

Criança de três anos se afoga em piscina em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Cais do Porto: como indenização de quase R$ 11 milhões alertou Gaeco sobre 

desapropriações ilegais em Caraguatatuba 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Prefeitura abre 60 vagas em Caraguatatuba até quarta-feira para evento 

Caraguatatuba 

Caraguá suspende aulas no CEI Olaria por atos de vandalismo e furto de relógio 

Caraguatatuba 

Polícia Militar Ambiental socorre criança afogada em Caraguatatuba 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

Polícia Ambiental salva vida de menina que se afogou em piscina no Morro do Algodão 

 

A Gazeta 

Caraguatatuba 

Famílias afetadas pelas chuvas em Caraguatatuba podem solicitar ‘Auxílio 

Recomeço’ 

 

https://falacaragua.com.br/2023/03/familias-afetadas-pelas-chuvas-em-caraguatatuba-podem-solicitar-auxilio-recomeco/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-alerta-sobre-cuidados-com-a-saude-bucal/
https://www.litoralempauta.com.br/pat-de-caragua-esta-com-60-vagas-para-o-evento-carnivoria-ate-amanha-22-03/
https://diariocaicara.com.br/projetos-que-tratam-da-aposentaria-dos-servidores-publicos-municipais-terao-mais-uma-audiencia-publica/
https://diariocaicara.com.br/projetos-que-tratam-da-aposentaria-dos-servidores-publicos-municipais-terao-mais-uma-audiencia-publica/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-suspende-aulas-no-cei-olaria-por-atos-de-vandalismo-e-furto-de-relogio-de-energia/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-suspende-aulas-no-cei-olaria-por-atos-de-vandalismo-e-furto-de-relogio-de-energia/
https://diariocaicara.com.br/festival-carnivoria-abre-60-vagas-de-emprego-em-caraguatatuba-ate-quarta-22/
https://diariocaicara.com.br/crianca-de-tres-anos-se-afoga-em-piscina-em-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/cais-do-porto-como-indenizacao-de-quase-r-11-milhoes-alertou-gaeco-sobre-desapropriacoes-ilegais-em-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/cais-do-porto-como-indenizacao-de-quase-r-11-milhoes-alertou-gaeco-sobre-desapropriacoes-ilegais-em-caraguatatuba/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/prefeitura-abre-60-vagas-em-caraguatatuba-ate-quarta-feira-para-evento-16590387
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/aulas-suspensas-caragua-vandalismo-furto-16590370
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/policia-ambiental-socorre-crianca-afogada-caragua-16590375
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/21/policia-ambiel-salva-vida-de-menina-que-se-afogou-em-piscina-no-morro-do-algodao/
https://agazetarm.com.br/2023/03/familias-afetadas-pelas-chuvas-em-caraguatatuba-podem-solicitar-auxilio-recomeco/
https://agazetarm.com.br/2023/03/familias-afetadas-pelas-chuvas-em-caraguatatuba-podem-solicitar-auxilio-recomeco/


 

 
 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Famílias afetadas pelas chuvas em Caraguatatuba podem solicitar ‘Auxílio 

Recomeço’ 

 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

Famílias afetadas pelas chuvas em Caraguatatuba podem solicitar ‘Auxílio 

Recomeço’ 

 

A voz do Litoral 

FAMÍLIAS AFETADAS PELAS CHUVAS EM CARAGUATATUBA PODEM SOLICITAR 

‘AUXÍLIO-RECOMEÇO’ 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Creche furtada no Olaria 

 

TV Record 

Balanço Geral Vale 

Jovem de 19 anos assassinada em Caraguatatuba 

 

Band Vale 

Band Cidade 1ª Edição 

Vagas no PAT-Furto Creche-Mulher e Cão atacados por abelhas 

 

Reclamação valor da zona azul 

 

Band Vale 

Band Cidade 2ª Edição 

Reclamação lixo na praia Massaguaçu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ubatubatimes.com.br/noticia/familias-afetadas-pelas-chuvas-em-caraguatatuba-podem-solicitar-auxilio-recomeco
https://ubatubatimes.com.br/noticia/familias-afetadas-pelas-chuvas-em-caraguatatuba-podem-solicitar-auxilio-recomeco
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10762/familias-afetadas-pelas-chuvas-em-caraguatatuba-po/
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/10762/familias-afetadas-pelas-chuvas-em-caraguatatuba-po/
https://jornalvozdolitoral.com/familias-afetadas-pelas-chuvas-em-caraguatatuba-podem-solicitar-auxilio-recomeco/
https://jornalvozdolitoral.com/familias-afetadas-pelas-chuvas-em-caraguatatuba-podem-solicitar-auxilio-recomeco/
https://www.dropbox.com/s/e0qhcj7ju2z5wyi/20%2003%202023%20-%20Creche%20furtada%20no%20Olaria%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c829t08059nonf0/20%2003%202023%20-%20Jovem%20de%2019%20anos%20assassinada%20em%20Caraguatatuba%20-%20Balan%C3%A7o%20Geral%20Vale.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m0m4k60xceu7tr2/20%2003%202023%20-%20Vagas%20no%20PAT%20-%20Furto%20Creche%20-%20Mulher%20e%20C%C3%A3o%20atacados%20por%20abelhas%20-%20Band%20Cidade%201%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/55u1r9f57hkfvna/20%2003%202023%20-%20Reclama%C3%A7%C3%A3o%20valor%20da%20zona%20azul%20-%20Band%20Cidade%201%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ahjnqsl2zkwwq57/20%2003%202023%20-%20Reclama%C3%A7%C3%A3o%20lixo%20na%20praia%20Massagua%C3%A7u%20-%20Band%20Cidade%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0


 

 
 

Clipping de Notícias: 20/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Festival Carnivoria terá 12 estações gastronômicas e mais de seis toneladas 

de carnes para consumo 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza no próximo final de semana 

(dias 24, 25 e 26 de março) o Festival Carnivoria, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

Com o melhor do churrasco internacional, 

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. 

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

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. 

Entre os principais destaques do churrasco de alta gastronomia 

estão os tradicionais contrafilés que 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. 

Já 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 12h. 

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 12h 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. 

O evento vai movimentar a economia da cidade, 

sendo o primeiro regional após o fim do verão. 

Somente com o Festival Carnivoria, Caraguatatuba abriu pelo menos 

60 vagas de emprego para os interessados em trabalhar no evento. 

A cidade preparou uma programação recheada este ano dentro do calendário 

oficial do município. 

São pelo menos 93 eventos confirmados para 2023 para movimentar 

Caraguatatuba nas quatro estações do ano. 

Carnivoria–Caraguatatuba 

Data: 24 a 26 de março 

Horário: 

Sexta-Feira: 17h à 0h 

Sábado: 12h à 0h 

Domingo: 12h às 20h 

Local: Praça da Cultura, Centro. 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 21/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Evento Carnivoria abre 60 vagas em Caraguatatuba até quarta-feira 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 60 oportunidades de emprego até a próxima quarta-feira (22/3), 

voltadas para pessoas interessadas em trabalhar no evento Carnivoria, 

promovido pela Prefeitura entre os dias 24 e 26 de março na Praça da Cultura. 

São 40 vagas de auxiliar de cozinha, 

10 vagas de operador de caixa com experiência 

e 10 vagas de balconista sem experiência. 

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. 

Outras vagas 

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


 

 
 

O PAT está com um total de 134 vagas oferecidas para esta semana. 

Destaque para vagas de auxiliar manutenção predial, balconista de padaria 

e de padeiro e empregada doméstica. 

Confira o quadro completo de vagas: 

agente de cobrança; ajudante de cozinha (fast food); ajudante de cozinha em 

quiosque; ajudante de obras em marmoraria; assistente fiscal/contábil; atendente 

balconista; auxiliar de cozinha; auxiliar de estoque; auxiliar de manutenção 

predial; auxiliar de manutenção predial (MEI); auxiliar de mecânico; auxiliar de 

mecânico diesel para máquinas pesadas; auxiliar de saúde bucal; balconista; 

balconista (fast food); balconista de padaria; carpinteiro; caseiro de sítio; consultor 

comercial (SDR); eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); 

empregada doméstica; empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos 

serviços gerais; governanta de hotel; instalador de som e acessórios de veículos; 

jardineiro piscineiro; lavador de automóveis; líder de vendas externo; mecânico 

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

mecânico diesel para máquinas pesadas; meio oficial de refrigeração; montador 

de andaime; motorista de caminhão; motorista de caminhão em loja de materiais 

de construção; motorista de guincho; motorista entregador CNH C; nutricionista; 

operador de caixa; operador de produção; operador de televendas; 

padeiro/confeiteiro; pós-estágio/Jovem Aprendiz na área administrativa; promotor 

de vendas (PcD); repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; 

supervisor de vendas; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; vendedor 

de materiais de construção e madeiras; vendedor de tintas automotivas; e 

vendedor externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 20/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

Festival Carnivoria terá 12 estações gastronômicas e mais de seis 

toneladas de carne 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza no próximo final de semana 

(dias 24, 25 e 26 de março) o Festival Carnivoria, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

Com o melhor do churrasco internacional, 

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. 

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

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. 

Entre os principais destaques do churrasco de alta gastronomia 

estão os tradicionais contrafilés que 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. 

Já 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 12h. 

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 12h 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. 

O evento vai movimentar a economia da cidade, 

sendo o primeiro regional após o fim do verão. 

Somente com o Festival Carnivoria, Caraguatatuba abriu pelo menos 

60 vagas de emprego para os interessados em trabalhar no evento. 

A cidade preparou uma programação recheada 

este ano dentro do calendário oficial do município. 

São pelo menos 93 eventos confirmados para 2023 para movimentar 

Caraguatatuba nas quatro estações do ano. 

Carnivoria–Caraguatatuba 

Data: 24 a 26 de março 

Horário: 

Sexta-Feira: 17h à 0h 

Sábado: 12h à 0h 

Domingo: 12h às 20h 

Local: Praça da Cultura, Centro 
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Festival Carnivoria abre 60 vagas de emprego em Caraguatatuba até 

quarta-feira 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 60 oportunidades de emprego até a próxima quarta-feira (22/3), 

voltadas para pessoas interessadas em trabalhar no evento Carnivoria, 

promovido pela Prefeitura entre os dias 24 e 26 de março na Praça da Cultura. 

São 40 vagas de auxiliar de cozinha, 

10 vagas de operador de caixa com experiência 

e 10 vagas de balconista sem experiência. 

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. 

Outras vagas 

O PAT está com um total de 134 vagas oferecidas para esta semana. 

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


 

 
 

Destaque para vagas de auxiliar manutenção predial, balconista de padaria 

e de padeiro e empregada doméstica. 

Confira o quadro completo de vagas: 

agente de cobrança; ajudante de cozinha (fast food); ajudante de cozinha em 

quiosque; ajudante de obras em marmoraria; assistente fiscal/contábil; atendente 

balconista; auxiliar de cozinha; auxiliar de estoque; auxiliar de manutenção 

predial; auxiliar de manutenção predial (MEI); auxiliar de mecânico; auxiliar de 

mecânico diesel para máquinas pesadas; auxiliar de saúde bucal; balconista; 

balconista (fast food); balconista de padaria; carpinteiro; caseiro de sítio; consultor 

comercial (SDR); eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); 

empregada doméstica; empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos 

serviços gerais; governanta de hotel; instalador de som e acessórios de veículos; 

jardineiro piscineiro; lavador de automóveis; líder de vendas externo; mecânico 

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

mecânico diesel para máquinas pesadas; meio oficial de refrigeração; montador 

de andaime; motorista de caminhão; motorista de caminhão em loja de materiais 

de construção; motorista de guincho; motorista entregador CNH C; nutricionista; 

operador de caixa; operador de produção; operador de televendas; 

padeiro/confeiteiro; pós-estágio/Jovem Aprendiz na área administrativa; promotor 

de vendas (PcD); repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; 

supervisor de vendas; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; vendedor 

de materiais de construção e madeiras; vendedor de tintas automotivas; e 

vendedor externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 21/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Portal R3 

 

Famílias afetadas pelas chuvas em Caraguá podem solicitar ‘Auxílio-

Recomeço’ 

 

 
 

As famílias de Caraguatatuba afetadas pelas fortes chuvas do Carnaval 

podem requerer o Auxílio-Recomeço a partir desta terça-feira (21), 

presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 

no Jardim Aruan, ou remotamente via Protocolo Eletrônico, no site oficial. 

O atendimento na secretaria é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

O prazo para requisitar o benefício eventual de parcela única 

da Prefeitura termina no dia 27 de março. 

Famílias com renda familiar por pessoa de até R$ 218, 

terão direito ao benefício no valor de um salário mínimo 

e meio, ou seja, R$ 1.953. 

Já as famílias que tenham renda familiar por pessoa acima de R$ 218 

e até o limite de R$ 651 por pessoa, terão direito ao benefício no valo 

de um salário mínimo federal, ou seja, R$ 1.302,00. 

Quem foi prejudicado pelas fortes chuvas dos dias 18 e 19 de fevereiro 

deve preencher um formulário específico, disponível na área 

do Protocolo Eletrônico, com nome completo, endereço do imóvel em que reside, 

telefone, RG e CPF e número de conta bancária, além de anexar as cópias simples 

do RG ou outro documento oficial com foto, comprovante de residência, 

título de eleitor ou cartão SUS e comprovante de renda 

(inscrição no Cadastro Único e/ou cópia simples da Carteira de Trabalho 

https://pmcaraguatatuba.geosiap.net.br/pmcaraguatatuba/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro_index.php
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1005.pdf


 

 
 

e Previdência Social, demonstrativo de pagamento de salário/holerite, 

extrato bancário, declaração de imposto de renda ou documento similar). 

Caso a conta bancária indicada para recebimento do Auxílio-Recomeço 

esteja em nome de uma terceira pessoa, 

é necessário apresentar uma autorização preenchida 

e assinada pelo cedente, com nome completo, 

endereço do imóvel em que reside, 

número de telefone, número de seu RG e CPF 

e dados da conta bancária, com cópia simples de RG 

ou outro documento oficial com foto do terceiro. 

Após a análise da documentação exigida, a Comissão Especial da Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Cidadania emitirá o parecer (deferido ou indeferido). 

Os pedidos de benefícios deferidos serão enviados 

à Secretaria Municipal de Fazenda que terá até 30 dias para efetuar o pagamento 

por meio de transferência bancária para a conta indicada no requerimento. 

Mais detalhes sobre o Decreto 1.774/2023, de regulamentação da Lei do Auxílio 

Recomeço (Lei 2.642/2023), 

estão na Edição 1.006 do Diário Oficial Eletrônico da última sexta-feira (17/3). 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania fica 

na Avenida União das Américas, 380–Jardim Aruan. 

Mais informações pelo telefone (12) 3886–2030. 

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_995.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
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PAT de Caraguá tem 60 oportunidades de emprego 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 60 oportunidades de emprego até a próxima quarta-feira (22/3), 

voltadas para pessoas interessadas em trabalhar no evento Carnivoria, 

promovido pela Prefeitura entre os dias 24 e 26 de março na Praça da Cultura. 

São 40 vagas de auxiliar de cozinha, 

10 vagas de operador de caixa com experiência 

e 10 vagas de balconista sem experiência. 

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. 

Outras vagas 

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


 

 
 

O PAT está com um total de 134 vagas oferecidas para esta semana. 

Destaque para vagas de auxiliar manutenção predial, balconista de padaria 

e de padeiro e empregada doméstica. 

Confira o quadro completo de vagas: 

agente de cobrança; ajudante de cozinha (fast food); ajudante de cozinha em 

quiosque; ajudante de obras em marmoraria; assistente fiscal/contábil; atendente 

balconista; auxiliar de cozinha; auxiliar de estoque; auxiliar de manutenção 

predial; auxiliar de manutenção predial (MEI); auxiliar de mecânico; auxiliar de 

mecânico diesel para máquinas pesadas; auxiliar de saúde bucal; balconista; 

balconista (fast food); balconista de padaria; carpinteiro; caseiro de sítio; consultor 

comercial (SDR); eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); 

empregada doméstica; empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos 

serviços gerais; governanta de hotel; instalador de som e acessórios de veículos; 

jardineiro piscineiro; lavador de automóveis; líder de vendas externo; mecânico 

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

mecânico diesel para máquinas pesadas; meio oficial de refrigeração; montador 

de andaime; motorista de caminhão; motorista de caminhão em loja de materiais 

de construção; motorista de guincho; motorista entregador CNH C; nutricionista; 

operador de caixa; operador de produção; operador de televendas; 

padeiro/confeiteiro; pós-estágio/Jovem Aprendiz na área administrativa; promotor 

de vendas (PcD); repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; 

supervisor de vendas; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; vendedor 

de materiais de construção e madeiras; vendedor de tintas automotivas; e 

vendedor externo. 
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Criança de três anos se afoga em piscina em Caraguatatuba, SP 

 

 
 

Uma menina de três anos teve uma parada respiratória depois de se afogar 

enquanto nadava em uma piscina em casa no bairro Morro do Algodão, 

em Caraguatatuba (SP). 

O caso aconteceu na manhã de domingo (19). 

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, que realizou o atendimento, 

uma equipe que passava pela região foi parada pelo pai da criança, 

que informou que ela já estava desacordada e pediu ajuda. 

Os policiais foram até o local e encontraram a vítima inconsciente 

e com quadro de parada respiratória. 

Ela recebeu reanimação enquanto a equipe a levava 

para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Sul. 

Um policial conseguiu reverter o quadro de parada respiratória, 

mas a criança continuava asfixiada. 

Na unidade de saúde, ela foi encaminhada 

para a sala de emergência e o quadro foi estabilizado. 

Em seguida, garota foi levada ao hospital Stella Maris, 

onde permanece em observação médica. 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/
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Cais do Porto: como indenização de quase R$ 11 milhões alertou 

Gaeco sobre desapropriações ilegais em Caraguatatuba, SP 

 

 
 

Uma indenização de R$ 10,7 milhões paga pela Prefeitura de Caraguatatuba 

à uma empresa pela área onde foi construído 

o Centro de Eventos no bairro Porto Novo 

é o ponto de partida de uma investigação do Ministério Público 

que apura desapropriações ilegais pela administração municipal. 

O g1 apurou que o o órgão investiga irregularidades em pelo menos 10 processos 

de desapropriações e indenizações amigáveis de imóveis na cidade. 

O caso veio à tona na última quinta-feira (16), 

quando o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) 

e a Polícia Civil deflagraram a operação Cais do Porto, que cumpriu 26 mandados 

de busca e apreensão na prefeitura, câmara, escritórios 

e casa de servidores públicos. 

Seis funcionários da prefeitura de Caraguatatuba foram afastados por 90 dias 

e os investigados tiveram os bens bloqueados. 

Computadores e documentos também foram apreendidos. 

Como foi paga indenização milionária que originou investigações: 

Em 2020, a Prefeitura de Caraguatatuba é notificada pela empresa 

Crisppi Administração de Bens Próprios Eireli, 

que se apresenta como dona dos terrenos onde foi construído 

o Centro de Eventos. 

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


 

 
 

Ela cobra indenização pela desapropriação da área. 

A empresa apresentou apenas um contrato de compra e venda, 

em que teria adquirido a área dois anos antes por R$900 mil. 

Não foi entregue uma escritura 

ou uma confirmação de que a compra do contrato ocorreu. 

Em julho de 2020, a procuradoria do município 

Se manifesta contrária ao pagamento à empresa porque, 

na verdade, a área pertencia ao Estado. 

O procurador ainda apontou que o valor era exorbitante diante do que valia 

no mercado, baseado no documento que a própria Crisppi entregou. 

O processo voltou a ter andamento oito meses depois, 

com o Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos, 

Allan Tripac, que se se manifestou favorável ao pagamento. 

Após autorização do prefeito Aguilar Junior (PSDB), 

o pagamento de R$ 10,7 milhões foi feito em 9 de dezembro de 2021. 

Disputa na Justiça 

Além da investigação do MP, a propriedade da área 

antes da desapropriação é alvo de uma disputa judicial.  

sso porque a Sociedade Melhoramentos de Caraguatatuba 

move ação contra a prefeitura questionando o pagamento da indenização 

para a Crisppi Administração de Bens Próprios Eireli 

e alega ser a verdadeira dona da área. 

Em manifestação nos autos, a Procuradoria da Prefeitura defendeu 

que as áreas são de propriedade da Fazenda Pública do Estado de São Paulo 

e que a administração municipal já havia sido alertada 

disso no decorrer do processo administrativo que culminou 

no pagamento de indenização à Crisppi. 

O procurador Cassiano Ricardo, que assina o documento no processo, 

afirmou ainda que solicitou abertura de procedimento administrativo 

“para apuração da regularidade do pagamento da indenização”. 



 

 
 

A reportagem consultou o site da Prefeitura de Caraguatatuba 

e confirmou que há uma sindicância aberta desde 22 de dezembro de 2022, 

mesma data da manifestação do procurador. 

O procedimento ainda está em trâmite. 

O que dizem os envolvidos 

A Prefeitura de Caraguatatuba foi procurada pelo g1 e defendeu 

a regularidade da indenização paga pela área no Porto Novo. 

Veja a nota abaixo: 

"A Prefeitura de Caraguatatuba informa que foi apresentada 

Documentação pela empresa que subsidiava o pedido de indenização. 

A administração não ignorou parecer da Procuradoria Jurídica, 

apenas utilizou como parâmetro uma decisão judicial transitada 

e julgada sobre a mesma área. 

Todos os pagamentos efetuados pela Prefeitura em processos de indenização 

seguem valor de mercado e são avaliados por uma comissão de servidores 

e de corretores de imóveis da cidade. 

Inclusive, neste caso específico, foi utilizado o valor da avaliação efetuada 

pelo perito judicial, concedendo-se desconto de 10% sobre o valor total. 

Conforme determinação da Justiça, os servidores citados na operação 

estão afastados de suas funções por 90 dias durante o período de investigação". 

A administração não respondeu à reportagem quais documentos 

foram apresentados pela empresa que comprovam a posse da área 

e qual o andamento da sindicância 

aberta que apura a regularidade do pagamento da indenização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo/
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Aulas são suspensas após creche ser alvo de vândalos em 

Caraguatatuba 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, 

suspendeu as aulas no CEI/EMEI Profª Aparecida Maria Pires de Meneses 

(CEI Olaria), localizado na Região Norte da cidade. 

A unidade escolar sofreu atos de vandalismo em algumas salas, 

entre elas, da parte administrativa e cozinha. Houve o registro do furto do relógio 

de energia, o que impede o funcionamento da unidade escolar neste momento. 

As equipes de manutenção foram acionadas e intervenções serão feitas 

para que as aulas sejam restabelecidas o mais breve possível. 

Um boletim de ocorrência foi aberto e a Polícia Civil deve investigar o caso. 

Qualquer informação, o morador pode denunciar pelo telefone 181. 
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Caraguatatuba suspende aulas no CEI Olaria por atos de vandalismo e 

furto de relógio de energia 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, 

suspendeu as aulas no CEI/EMEI Profª Aparecida Maria Pires de Meneses 

(CEI Olaria), localizado na Região Norte da cidade. 

A unidade escolar sofreu atos de vandalismo em algumas salas, 

entre elas, da parte administrativa e cozinha. Houve o registro do furto do relógio 

de energia, o que impede o funcionamento da unidade escolar neste momento. 

As equipes de manutenção foram acionadas e intervenções serão feitas 

para que as aulas sejam restabelecidas o mais breve possível. 

Um boletim de ocorrência foi aberto e a Polícia Civil deve investigar o caso. 

Qualquer informação, o morador pode denunciar pelo telefone 181. 
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Evento Carnivoria abre 60 vagas em Caraguatatuba até quarta-feira 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 60 oportunidades de emprego até a próxima quarta-feira (22/3), 

voltadas para pessoas interessadas em trabalhar no evento Carnivoria, 

promovido pela Prefeitura entre os dias 24 e 26 de março na Praça da Cultura. 

São 40 vagas de auxiliar de cozinha, 

10 vagas de operador de caixa com experiência 

e 10 vagas de balconista sem experiência. 

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. 

Outras vagas 

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


 

 
 

O PAT está com um total de 134 vagas oferecidas para esta semana. 

Destaque para vagas de auxiliar manutenção predial, balconista de padaria 

e de padeiro e empregada doméstica. 

Confira o quadro completo de vagas: 

agente de cobrança; ajudante de cozinha (fast food); ajudante de cozinha em 

quiosque; ajudante de obras em marmoraria; assistente fiscal/contábil; atendente 

balconista; auxiliar de cozinha; auxiliar de estoque; auxiliar de manutenção 

predial; auxiliar de manutenção predial (MEI); auxiliar de mecânico; auxiliar de 

mecânico diesel para máquinas pesadas; auxiliar de saúde bucal; balconista; 

balconista (fast food); balconista de padaria; carpinteiro; caseiro de sítio; consultor 

comercial (SDR); eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); 

empregada doméstica; empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos 

serviços gerais; governanta de hotel; instalador de som e acessórios de veículos; 

jardineiro piscineiro; lavador de automóveis; líder de vendas externo; mecânico 

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

mecânico diesel para máquinas pesadas; meio oficial de refrigeração; montador 

de andaime; motorista de caminhão; motorista de caminhão em loja de materiais 

de construção; motorista de guincho; motorista entregador CNH C; nutricionista; 

operador de caixa; operador de produção; operador de televendas; 

padeiro/confeiteiro; pós-estágio/Jovem Aprendiz na área administrativa; promotor 

de vendas (PcD); repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; 

supervisor de vendas; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; vendedor 

de materiais de construção e madeiras; vendedor de tintas automotivas; e 

vendedor externo. 
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Torneio de futsal da garotada inicia no dia 1º de abril em Caraguatatuba 

 

 
 

As partidas da Copa da Criança de Futsal começam no dia 1º de abril, 

em Caraguatatuba. O campeonato reúne equipes das categorias Sub-7, 

Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17 de diversos bairros do município. 

Os grupos foram sorteados no Congresso Técnico realizado no dia 9 de março, 

na Secretaria de Esportes e Recreação, no Jardim Britânia. 

As equipes da categoria Sub-7 são V.G F.C, Donos da Bola, Pastoral, 

Bola 10 Academy A e Bola 10 Academy B. 

As disputas terão o formato de todos contra todos 

e os melhores colocados se enfrentam na final. 

No Grupo A da Sub-9 estão Bola na Rede, Bola 10 Academy B, 

Bola 10 Academy A e Ciase Sumaré B. O Grupo B conta V.G.F.C B, 

Pastoral B, Ciase Sumaré A e Craques da Bola Junior A. 

O Grupo C é formado pelos times do Jetuba FC, Craques da Bola Junior B 

e Eduardo Stadium. 

O Grupo D fecha a categoria com V.G.F.C A, Fênix, Donos da Bola e Pastoral A. 

Os dois melhores de cada grupo garantem vaga nas quartas de final. 

Os times do Projeto Integração, Bola 10 Academy B, Bola na Rede, 

Ciase Sumaré A e Craques da Bola A competem no Grupo A da Sub-11. 

No Grupo B jogam Donos da Bola, Geração de Ouro, Fênix e Pastoral A 

As agremiações do V.G.F.C B, Pastoral B, V.G.F.C A 

e Ciase Sumaré B formam o Grupo C da categoria. 



 

 
 

O Grupo D traz Bola 10 Academy A, Jetuba FC, Eduardo Stadium 

e Craques da Bola Junior B. Os 1º e 2º colocados de cada grupo avançam 

para as quartas de final da competição. 

O Grupo A da Sub-13 reúne Pastoral A, Craques da Bola B, 

Projeto Integração e Pastoral B. 

No Grupo B estão Pastoral C, Craques da Bola A, Eduardo Stadium 

e Ciase Sumaré. Os times dos Donos da Bola, Geração de Ouro, 

Bola 10 Academy e Jetuba FC se enfrentam no Grupo C. 

As equipes do V.G.F.C A, Fênix e V.G.F.C B, no Grupo D, 

fecham a fase classificatória da categoria. 

Os dois melhores de cada grupo disputam as quartas de finais. 

Na Sub-15 competem Craques da Bola A, Ciase Sumaré A, 

Pastoral A e Ciase Sumaré B, pelo Grupo A. 

Os times do Projeto Integração, Meninos do Tinga, V.G.F.C 

e Pastoral B estão reunidos no Grupo B. 

As disputas do Grupo C envolvem Eduardo Stadium, 

Geração de Ouro B, Jetuba FC e Craques da Bola B. 

No Grupo D se enfrentam Geração de Ouro A, 

Projeto Cooperando, Donos da Bola e Fênix. 

Os dois primeiros de cada grupo passam para as quartas de final. 

A Sub-17 conta com Projeto Integração, Pastoral, Jetuba FC 

e Projeto Cooperando no Grupo A. 

Os times do Eduardo Stadium, V.G.F.C, Geração de Ouro 

e Meninos do Tinga disputam o Grupo B. 

Duas equipe de cada grupo se classificam para as semifinais. 

As inscrições para a Copa da Criança de Futsal foram realizadas 

entre os dias 6 de fevereiro e 6 de março. 
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Famílias afetadas pelas chuvas em Caraguatatuba podem solicitar ‘Auxílio-

Recomeço’ 

 

 
 

As famílias de Caraguatatuba afetadas pelas fortes chuvas do Carnaval 

podem requerer o Auxílio-Recomeço a partir desta terça-feira (21), 

presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 

no Jardim Aruan, ou remotamente via Protocolo Eletrônico, no site oficial. 

O atendimento na secretaria é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

O prazo para requisitar o benefício eventual de parcela única 

da Prefeitura termina no dia 27 de março. 

Famílias com renda familiar por pessoa de até R$ 218, 

terão direito ao benefício no valor de um salário mínimo 

e meio, ou seja, R$ 1.953. 

Já as famílias que tenham renda familiar por pessoa acima de R$ 218 

e até o limite de R$ 651 por pessoa, terão direito ao benefício no valo 

de um salário mínimo federal, ou seja, R$ 1.302,00. 

Quem foi prejudicado pelas fortes chuvas dos dias 18 e 19 de fevereiro 

deve preencher um formulário específico, disponível na área 

do Protocolo Eletrônico, com nome completo, endereço do imóvel em que reside, 

telefone, RG e CPF e número de conta bancária, além de anexar as cópias simples 

do RG ou outro documento oficial com foto, comprovante de residência, 

título de eleitor ou cartão SUS e comprovante de renda 

(inscrição no Cadastro Único e/ou cópia simples da Carteira de Trabalho 

https://pmcaraguatatuba.geosiap.net.br/pmcaraguatatuba/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro_index.php
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1005.pdf


 

 
 

e Previdência Social, demonstrativo de pagamento de salário/holerite, 

extrato bancário, declaração de imposto de renda ou documento similar). 

Caso a conta bancária indicada para recebimento do Auxílio-Recomeço 

esteja em nome de uma terceira pessoa, 

é necessário apresentar uma autorização preenchida 

e assinada pelo cedente, com nome completo, 

endereço do imóvel em que reside, 

número de telefone, número de seu RG e CPF 

e dados da conta bancária, com cópia simples de RG 

ou outro documento oficial com foto do terceiro. 

Após a análise da documentação exigida, a Comissão Especial da Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Cidadania emitirá o parecer (deferido ou indeferido). 

Os pedidos de benefícios deferidos serão enviados 

à Secretaria Municipal de Fazenda que terá até 30 dias para efetuar o pagamento 

por meio de transferência bancária para a conta indicada no requerimento.  

Mais detalhes sobre o Decreto 1.774/2023, de regulamentação da Lei do Auxílio 

Recomeço (Lei 2.642/2023), 

estão na Edição 1.006 do Diário Oficial Eletrônico da última sexta-feira (17/3). 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania fica 

na Avenida União das Américas, 380–Jardim Aruan. 

Mais informações pelo telefone (12) 3886–2030. 

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_995.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
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Festival Carnivoria terá 12 estações gastronômicas e mais de seis toneladas 

de carnes para consumo 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza no próximo final de semana 

(dias 24, 25 e 26 de março) o Festival Carnivoria, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

Com o melhor do churrasco internacional, 

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. 

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

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. 

Entre os principais destaques do churrasco de alta gastronomia 

estão os tradicionais contrafilés que 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. 

Já 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 12h. 

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 12h 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. 

O evento vai movimentar a economia da cidade, 

sendo o primeiro regional após o fim do verão. 

Somente com o Festival Carnivoria, Caraguatatuba abriu pelo menos 

60 vagas de emprego para os interessados em trabalhar no evento. 

A cidade preparou uma programação recheada 

este ano dentro do calendário oficial do município. 

São pelo menos 93 eventos confirmados para 2023 para movimentar 

Caraguatatuba nas quatro estações do ano. 

Carnivoria–Caraguatatuba 

Data: 24 a 26 de março 

Horário: 

Sexta-Feira: 17h à 0h 

Sábado: 12h à 0h 

Domingo: 12h às 20h 

Local: Praça da Cultura, Centro. 
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Famílias afetadas pelas chuvas podem solicitar “Auxílio-Recomeço” 
 

 
 

As famílias de Caraguatatuba afetadas pelas fortes chuvas do Carnaval 

podem requerer o Auxílio-Recomeço a partir desta terça-feira (21), 

presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 

no Jardim Aruan, ou remotamente via Protocolo Eletrônico, no site oficial. 

O atendimento na secretaria é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

O prazo para requisitar o benefício eventual de parcela única 

da Prefeitura termina no dia 27 de março. 

Famílias com renda familiar por pessoa de até R$ 218, 

terão direito ao benefício no valor de um salário mínimo 

e meio, ou seja, R$ 1.953. 

Já as famílias que tenham renda familiar por pessoa acima de R$ 218 

e até o limite de R$ 651 por pessoa, terão direito ao benefício no valo 

de um salário mínimo federal, ou seja, R$ 1.302,00. 

Quem foi prejudicado pelas fortes chuvas dos dias 18 e 19 de fevereiro 

deve preencher um formulário específico, disponível na área 

do Protocolo Eletrônico, com nome completo, endereço do imóvel em que reside, 

telefone, RG e CPF e número de conta bancária, além de anexar as cópias simples 

do RG ou outro documento oficial com foto, comprovante de residência, 

título de eleitor ou cartão SUS e comprovante de renda 

(inscrição no Cadastro Único e/ou cópia simples da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social, demonstrativo de pagamento de salário/holerite, 

https://pmcaraguatatuba.geosiap.net.br/pmcaraguatatuba/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro_index.php
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1005.pdf


 

 
 

extrato bancário, declaração de imposto de renda ou documento similar). 

Caso a conta bancária indicada para recebimento do Auxílio-Recomeço 

esteja em nome de uma terceira pessoa, 

é necessário apresentar uma autorização preenchida 

e assinada pelo cedente, com nome completo, 

endereço do imóvel em que reside, 

número de telefone, número de seu RG e CPF 

e dados da conta bancária, com cópia simples de RG 

ou outro documento oficial com foto do terceiro. 

Após a análise da documentação exigida, a Comissão Especial da Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Cidadania emitirá o parecer (deferido ou indeferido). 

Os pedidos de benefícios deferidos serão enviados 

à Secretaria Municipal de Fazenda que terá até 30 dias para efetuar o pagamento 

por meio de transferência bancária para a conta indicada no requerimento.  

Mais detalhes sobre o Decreto 1.774/2023, de regulamentação da Lei do Auxílio 

Recomeço (Lei 2.642/2023), 

estão na Edição 1.006 do Diário Oficial Eletrônico da última sexta-feira (17/3). 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania fica 

na Avenida União das Américas, 380–Jardim Aruan. 

Mais informações pelo telefone (12) 3886–2030. 

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_995.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
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Famílias afetadas pelas chuvas em Caraguatatuba podem solicitar ‘Auxílio-

Recomeço’ 

 

 
 

As famílias de Caraguatatuba afetadas pelas fortes chuvas do Carnaval 

podem requerer o Auxílio-Recomeço a partir desta terça-feira (21), 

presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 

no Jardim Aruan, ou remotamente via Protocolo Eletrônico, no site oficial. 

O atendimento na secretaria é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

O prazo para requisitar o benefício eventual de parcela única 

da Prefeitura termina no dia 27 de março. 

Famílias com renda familiar por pessoa de até R$ 218, 

terão direito ao benefício no valor de um salário mínimo 

e meio, ou seja, R$ 1.953. 

Já as famílias que tenham renda familiar por pessoa acima de R$ 218 

e até o limite de R$ 651 por pessoa, terão direito ao benefício no valo 

de um salário mínimo federal, ou seja, R$ 1.302,00. 

Quem foi prejudicado pelas fortes chuvas dos dias 18 e 19 de fevereiro 

deve preencher um formulário específico, disponível na área 

do Protocolo Eletrônico, com nome completo, 

endereço do imóvel em que reside, telefone, RG e CPF 

e número de conta bancária, além de anexar as cópias simples 

do RG ou outro documento oficial com foto, comprovante de residência, 

título de eleitor ou cartão SUS e comprovante de renda 

https://pmcaraguatatuba.geosiap.net.br/pmcaraguatatuba/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro_index.php
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1005.pdf


 

 
 

(inscrição no Cadastro Único e/ou cópia simples da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social, demonstrativo de pagamento de salário/holerite, 

extrato bancário, declaração de imposto de renda ou documento similar). 

Caso a conta bancária indicada para recebimento do Auxílio-Recomeço 

esteja em nome de uma terceira pessoa, 

é necessário apresentar uma autorização preenchida 

e assinada pelo cedente, com nome completo, 

endereço do imóvel em que reside, 

número de telefone, número de seu RG e CPF 

e dados da conta bancária, com cópia simples de RG 

ou outro documento oficial com foto do terceiro. 

Após a análise da documentação exigida, a Comissão Especial da Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Cidadania emitirá o parecer (deferido ou indeferido). 

Os pedidos de benefícios deferidos serão enviados 

à Secretaria Municipal de Fazenda que terá até 30 dias para efetuar o pagamento 

por meio de transferência bancária para a conta indicada no requerimento.  

Mais detalhes sobre o Decreto 1.774/2023, de regulamentação da Lei do Auxílio 

Recomeço (Lei 2.642/2023), 

estão na Edição 1.006 do Diário Oficial Eletrônico da última sexta-feira (17/3). 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania fica 

na Avenida União das Américas, 380–Jardim Aruan. 

Mais informações pelo telefone (12) 3886–2030. 

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 
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Caraguá em Obras: Avenida José Geraldo Fernandes no Perequê-Mirim 

recebe iluminação em LED 

 

 
 

Em continuação às melhorias da Fase 1 do Programa Caraguá em Obras, 

a Prefeitura de Caraguatatuba realizou a iluminação 

da Avenida José Geraldo Fernandes da Silva Filho, 

no Perequê-Mirim, na noite de sexta-feira (17). 

Foram instaladas 22 novas luminárias LED de 100w, 

com alto rendimento luminoso. 

Para o projeto foram colocados 22 postes 

de concreto com 12 m de altura e suportes duplos. 

A benfeitoria beneficia os moradores do local, 

o acesso à Unidade Básica de Saúde e nesta primeira fase segue 

até a entrada do Residencial Nova Caraguá. 

O projeto prevê a ampliação da iluminação da avenida, 

assim que as obras de duplicação sejam concluídas. 

O prefeito Aguilar Junior destaca que este é um dos investimentos planejados 

para este ano. 

“Na fase 3 do programa Caraguá em Obras vamos instalar 

mais 125 luminárias no bairro Golfinhos. 

Investir em iluminação pública é mais segurança à população”. 
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Prefeitura suspende aulas no CEI Olaria por atos de vandalismo e furto de 

relógio de energia 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, 

suspendeu as aulas no CEI/EMEI Profª Aparecida Maria Pires de Meneses 

(CEI Olaria), localizado na Região Norte da cidade. 

A unidade escolar sofreu atos de vandalismo em algumas salas, 

entre elas, da parte administrativa e cozinha. Houve o registro do furto do relógio 

de energia, o que impede o funcionamento da unidade escolar neste momento. 

As equipes de manutenção foram acionadas e intervenções serão feitas 

para que as aulas sejam restabelecidas o mais breve possível. 

Um boletim de ocorrência foi aberto e a Polícia Civil deve investigar o caso. 

Qualquer informação, o morador pode denunciar pelo telefone 181. 
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Evento Carnivoria abre 60 vagas em Caraguatatuba até quarta-feira 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 60 oportunidades de emprego até a próxima quarta-feira (22/3), 

voltadas para pessoas interessadas em trabalhar no evento Carnivoria, 

promovido pela Prefeitura entre os dias 24 e 26 de março na Praça da Cultura. 

São 40 vagas de auxiliar de cozinha, 

10 vagas de operador de caixa com experiência 

e 10 vagas de balconista sem experiência. 

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. 

Outras vagas 

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


 

 
 

O PAT está com um total de 134 vagas oferecidas para esta semana. 

Destaque para vagas de auxiliar manutenção predial, balconista de padaria 

e de padeiro e empregada doméstica. 

Confira o quadro completo de vagas: 

agente de cobrança; ajudante de cozinha (fast food); ajudante de cozinha em 

quiosque; ajudante de obras em marmoraria; assistente fiscal/contábil; atendente 

balconista; auxiliar de cozinha; auxiliar de estoque; auxiliar de manutenção 

predial; auxiliar de manutenção predial (MEI); auxiliar de mecânico; auxiliar de 

mecânico diesel para máquinas pesadas; auxiliar de saúde bucal; balconista; 

balconista (fast food); balconista de padaria; carpinteiro; caseiro de sítio; consultor 

comercial (SDR); eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); 

empregada doméstica; empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos 

serviços gerais; governanta de hotel; instalador de som e acessórios de veículos; 

jardineiro piscineiro; lavador de automóveis; líder de vendas externo; mecânico 

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

mecânico diesel para máquinas pesadas; meio oficial de refrigeração; montador 

de andaime; motorista de caminhão; motorista de caminhão em loja de materiais 

de construção; motorista de guincho; motorista entregador CNH C; nutricionista; 

operador de caixa; operador de produção; operador de televendas; 

padeiro/confeiteiro; pós-estágio/Jovem Aprendiz na área administrativa; promotor 

de vendas (PcD); repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; 

supervisor de vendas; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; vendedor 

de materiais de construção e madeiras; vendedor de tintas automotivas; e 

vendedor externo. 
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Torneio de futsal da garotada inicia no dia 1º de abril em Caraguatatuba 

 

 
 

As partidas da Copa da Criança de Futsal começam no dia 1º de abril, 

em Caraguatatuba. O campeonato reúne equipes das categorias Sub-7, 

Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17 de diversos bairros do município. 

Os grupos foram sorteados no Congresso Técnico realizado no dia 9 de março, 

na Secretaria de Esportes e Recreação, no Jardim Britânia. 

As equipes da categoria Sub-7 são V.G F.C, Donos da Bola, Pastoral, 

Bola 10 Academy A e Bola 10 Academy B. 

As disputas terão o formato de todos contra todos 

e os melhores colocados se enfrentam na final. 

No Grupo A da Sub-9 estão Bola na Rede, Bola 10 Academy B, 

Bola 10 Academy A e Ciase Sumaré B. O Grupo B conta V.G.F.C B, 

Pastoral B, Ciase Sumaré A e Craques da Bola Junior A. 

O Grupo C é formado pelos times do Jetuba FC, Craques da Bola Junior B 

e Eduardo Stadium. 

O Grupo D fecha a categoria com V.G.F.C A, Fênix, 

Donos da Bola e Pastoral A. 

Os dois melhores de cada grupo garantem vaga nas quartas de final. 

Os times do Projeto Integração, Bola 10 Academy B, Bola na Rede, 

Ciase Sumaré A e Craques da Bola A competem no Grupo A da Sub-11. 

No Grupo B jogam Donos da Bola, Geração de Ouro, Fênix e Pastoral A 

As agremiações do V.G.F.C B, Pastoral B, V.G.F.C A 



 

 
 

e Ciase Sumaré B formam o Grupo C da categoria. 

O Grupo D traz Bola 10 Academy A, Jetuba FC, Eduardo Stadium 

e Craques da Bola Junior B. Os 1º e 2º colocados de cada grupo avançam 

para as quartas de final da competição. 

O Grupo A da Sub-13 reúne Pastoral A, Craques da Bola B, 

Projeto Integração e Pastoral B. 

No Grupo B estão Pastoral C, Craques da Bola A, Eduardo Stadium 

e Ciase Sumaré. Os times dos Donos da Bola, Geração de Ouro, 

Bola 10 Academy e Jetuba FC se enfrentam no Grupo C. 

As equipes do V.G.F.C A, Fênix e V.G.F.C B, no Grupo D, 

fecham a fase classificatória da categoria. 

Os dois melhores de cada grupo disputam as quartas de finais. 

Na Sub-15 competem Craques da Bola A, Ciase Sumaré A, 

Pastoral A e Ciase Sumaré B, pelo Grupo A. 

Os times do Projeto Integração, Meninos do Tinga, V.G.F.C 

e Pastoral B estão reunidos no Grupo B. 

As disputas do Grupo C envolvem Eduardo Stadium, 

Geração de Ouro B, Jetuba FC e Craques da Bola B. 

No Grupo D se enfrentam Geração de Ouro A, 

Projeto Cooperando, Donos da Bola e Fênix. 

Os dois primeiros de cada grupo passam para as quartas de final. 

A Sub-17 conta com Projeto Integração, Pastoral, Jetuba FC 

e Projeto Cooperando no Grupo A. 

Os times do Eduardo Stadium, V.G.F.C, Geração de Ouro 

e Meninos do Tinga disputam o Grupo B. 

Duas equipe de cada grupo se classificam para as semifinais. 

As inscrições para a Copa da Criança de Futsal foram realizadas 

entre os dias 6 de fevereiro e 6 de março. 
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Festival Carnivoria terá 12 estações gastronômicas e mais de seis toneladas 

de carnes para consumo 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza no próximo final de semana 

(dias 24, 25 e 26 de março) o Festival Carnivoria, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

Com o melhor do churrasco internacional, 

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. 

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

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. 

 



 

 
 

Entre os principais destaques do churrasco de alta gastronomia 

estão os tradicionais contrafilés que 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. 

Já 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 12h. 

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 12h 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. 

O evento vai movimentar a economia da cidade, 

sendo o primeiro regional após o fim do verão. 

Somente com o Festival Carnivoria, Caraguatatuba abriu pelo menos 

60 vagas de emprego para os interessados em trabalhar no evento. 

A cidade preparou uma programação recheada este ano dentro do calendário 

oficial do município. 

São pelo menos 93 eventos confirmados para 2023 para movimentar 

Caraguatatuba nas quatro estações do ano. 

 

Carnivoria–Caraguatatuba 

Data: 24 a 26 de março 

Horário: 

Sexta-Feira: 17h à 0h 



 

 
 

Sábado: 12h à 0h 

Domingo: 12h às 20h 

Local: Praça da Cultura, Centro 
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Caraguá em Obras: Avenida José Geraldo Fernandes no Perequê-Mirim 

recebe iluminação em LED 

 

 
 

Em continuação às melhorias da Fase 1 do Programa Caraguá em Obras, 

a Prefeitura de Caraguatatuba realizou a iluminação 

da Avenida José Geraldo Fernandes da Silva Filho, 

no Perequê-Mirim, na noite de sexta-feira (17). 

Foram instaladas 22 novas luminárias LED de 100w, 

com alto rendimento luminoso. 

Para o projeto foram colocados 22 postes 

de concreto com 12 m de altura e suportes duplos. 

A benfeitoria beneficia os moradores do local, 

o acesso à Unidade Básica de Saúde e nesta primeira fase segue 

até a entrada do Residencial Nova Caraguá. 

O projeto prevê a ampliação da iluminação da avenida, 

assim que as obras de duplicação sejam concluídas. 

O prefeito Aguilar Junior destaca 

que este é um dos investimentos planejados para este ano. 

“Na fase 3 do programa Caraguá em Obras vamos instalar 

mais 125 luminárias no bairro Golfinhos. 

Investir em iluminação pública é mais segurança à população”. 
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Prefeitura de Caraguatatuba termina reparo da ponte do Caputera 

 

 
 

Servidores das Secretarias de Administração e de Serviços Públicos 

da Prefeitura de Caraguatatuba finalizaram na última sexta-feira (17/3), 

os reparos da ponte que faz a ligação entre os bairros 

do Caputera e Ponte Seca, 

na Região Central do município. 

A equipe do Departamento de Serviços Auxiliares 

e Logística Operacional da Secretaria de Administração 

pintou a grade de proteção da ponte.  

A Prefeitura fez a soldagem e a reposição de parte 

da ferragem das cercas de proteção nos dias 14 e 15 de março.  

As estruturas foram danificadas pelas fortes chuvas do Carnaval. 

Localizado entre as ruas Irmã São Francisco e Vicente Orlando, 

o equipamento público serve de passarela para os moradores dessas duas 

comunidades e de outras próximas, na realização das tarefas do cotidiano. 
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Obras da calçada acessível continuam na região central de Caraguatatuba 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba continua com as obras de adequação 

para acessibilidade das calçadas na Avenida Altino Arantes, 

na região central do município. 

As intervenções compreendem o trecho entre a esquina da Avenida 

Engenheiro João Fonseca (Próximo ao Supermercado Silva) 

até a esquina com a Rua Guarulhos (Supermercado Shibata). 

Para realização da obra, a Prefeitura de Caraguatatuba 

realiza um estreitamento da via e a criação de um corredor 

na ciclovia para manter o fluxo de ciclistas. 

Sinalizações são feitas no local no intuito de orientar 

os motoristas e pedestres que trafegam pelo trecho. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, 

o objetivo da obra é melhorar a mobilidade das pessoas 

que circulam pela via, uma das principais da região central. 

No trecho, será instalado piso tátil e rampas para facilitar o trânsito de pessoas. 
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Famílias afetadas pelas chuvas em Caraguatatuba podem solicitar ‘Auxílio-

Recomeço’ 

 

 
 

As famílias de Caraguatatuba afetadas pelas fortes chuvas do Carnaval 

podem requerer o Auxílio-Recomeço a partir desta terça-feira (21), 

presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 

no Jardim Aruan, ou remotamente via Protocolo Eletrônico, no site oficial. 

O atendimento na secretaria é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

O prazo para requisitar o benefício eventual de parcela única 

da Prefeitura termina no dia 27 de março. 

Famílias com renda familiar por pessoa de até R$ 218, 

terão direito ao benefício no valor de um salário mínimo 

e meio, ou seja, R$ 1.953. 

Já as famílias que tenham renda familiar por pessoa acima de R$ 218 

e até o limite de R$ 651 por pessoa, terão direito ao benefício no valo 

de um salário mínimo federal, ou seja, R$ 1.302,00. 

Quem foi prejudicado pelas fortes chuvas dos dias 18 e 19 de fevereiro 

deve preencher um formulário específico, disponível na área 

do Protocolo Eletrônico, com nome completo, endereço do imóvel em que reside, 

telefone, RG e CPF e número de conta bancária, além de anexar as cópias simples 

do RG ou outro documento oficial com foto, comprovante de residência, 

título de eleitor ou cartão SUS e comprovante de renda 

(inscrição no Cadastro Único e/ou cópia simples da Carteira de Trabalho 

https://pmcaraguatatuba.geosiap.net.br/pmcaraguatatuba/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro_index.php
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1005.pdf


 

 
 

e Previdência Social, demonstrativo de pagamento de salário/holerite, 

extrato bancário, declaração de imposto de renda ou documento similar). 

Caso a conta bancária indicada para recebimento do Auxílio-Recomeço 

esteja em nome de uma terceira pessoa, 

é necessário apresentar uma autorização preenchida 

e assinada pelo cedente, com nome completo, 

endereço do imóvel em que reside, 

número de telefone, número de seu RG e CPF 

e dados da conta bancária, com cópia simples de RG 

ou outro documento oficial com foto do terceiro. 

Após a análise da documentação exigida, a Comissão Especial da Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Cidadania emitirá o parecer (deferido ou indeferido). 

Os pedidos de benefícios deferidos serão enviados 

à Secretaria Municipal de Fazenda que terá até 30 dias para efetuar o pagamento 

por meio de transferência bancária para a conta indicada no requerimento. 

Mais detalhes sobre o Decreto 1.774/2023, de regulamentação da Lei do Auxílio 

Recomeço (Lei 2.642/2023), 

estão na Edição 1.006 do Diário Oficial Eletrônico da última sexta-feira (17/3). 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania fica 

na Avenida União das Américas, 380–Jardim Aruan. 

Mais informações pelo telefone (12) 3886–2030. 

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_995.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
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Prefeitura de Caraguatatuba alerta sobre cuidados com a saúde bucal 

 

 
 

Em alusão ao Dia Mundial da Saúde Bucal, 

lembrado dia 20 de março, as Unidades Básicas de Saúde de Caraguatatuba 

realizarão diversas atividades de orientação para promover a boa saúde bucal. 

O descuido com a saúde oral pode acarretar diversas doenças, 

inclusive câncer bucal, por isso é importante o cuidado como prevenção. 

Segundo o diretor de Saúde Bucal, André Trunkl, 

uma boa higiene diminui o risco de desenvolvimento de problemas 

na boca e nos dentes. 

“É importante ressaltar que essas doenças têm relação direta com o fumo, 

com o consumo de álcool e com a má alimentação”, explica. 

Os problemas mais comuns são cáries provocadas pela higiene inadequada, 

excesso de doces e carboidratos; lesões bucais ou aftas provocando inchaços, 

manchas ou feridas na boca, língua ou lábios, devido herpes labial, 

candidíase (sapinho) e próteses (dentaduras) mal ajustadas; 

mau hálito por falta de escovação adequada e falta do uso do fio dental; 

gengivite e câncer. 

Para garantir a saúde bucal é necessário manter uma rotina de escovação 

após cada refeição; trocar a escova de dente a cada três meses; 

usar fio dental; limpar a língua; ter uma alimentação saudável; 

evitar o uso de próteses mal ajustadas; evitar o fumo 

e o consumo de bebidas alcoólicas e ir ao dentista regularmente. 



 

 
 

“Quem precisar de orientações quanto à escovação e prevenção de doenças 

pode procurar a UBS de referência. 

Uma boca com saúde, também é um corpo saudável”, destacou André Trunkl. 
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PAT de caraguá está com 60 vagas para evento carnívora até amanhã 

(22/03) 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 60 oportunidades de emprego até a próxima quarta-feira (22/3), 

voltadas para pessoas interessadas em trabalhar no evento Carnivoria, 

promovido pela Prefeitura entre os dias 24 e 26 de março na Praça da Cultura. 

São 40 vagas de auxiliar de cozinha, 

10 vagas de operador de caixa com experiência 

e 10 vagas de balconista sem experiência. 

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. 

Outras vagas 

O PAT está com um total de 134 vagas oferecidas para esta semana. 

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


 

 
 

Destaque para vagas de auxiliar manutenção predial, balconista de padaria 

e de padeiro e empregada doméstica. 

Confira o quadro completo de vagas: 

agente de cobrança; ajudante de cozinha (fast food); ajudante de cozinha em 

quiosque; ajudante de obras em marmoraria; assistente fiscal/contábil; atendente 

balconista; auxiliar de cozinha; auxiliar de estoque; auxiliar de manutenção 

predial; auxiliar de manutenção predial (MEI); auxiliar de mecânico; auxiliar de 

mecânico diesel para máquinas pesadas; auxiliar de saúde bucal; balconista; 

balconista (fast food); balconista de padaria; carpinteiro; caseiro de sítio; consultor 

comercial (SDR); eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); 

empregada doméstica; empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos 

serviços gerais; governanta de hotel; instalador de som e acessórios de veículos; 

jardineiro piscineiro; lavador de automóveis; líder de vendas externo; mecânico 

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

mecânico diesel para máquinas pesadas; meio oficial de refrigeração; montador 

de andaime; motorista de caminhão; motorista de caminhão em loja de materiais 

de construção; motorista de guincho; motorista entregador CNH C; nutricionista; 

operador de caixa; operador de produção; operador de televendas; 

padeiro/confeiteiro; pós-estágio/Jovem Aprendiz na área administrativa; promotor 

de vendas (PcD); repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; 

supervisor de vendas; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; vendedor 

de materiais de construção e madeiras; vendedor de tintas automotivas; e 

vendedor externo. 
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Projetos que tratam da aposentaria dos servidores públicos 

municipais terão mais uma Audiência Pública 

 

 
 

A Câmara Municipal de Caraguatatuba promove na quarta-feira (22/3), 

a partir das 19 horas, a terceira Audiência Pública para discussão e explanação 

de dois projetos de lei que tratam da aposentadoria do servidos público municipal. 

A íntegra dos projetos e o formulário para questionamentos encontra-se  

no site oficial da Câmara: camaracaragua.sp.gov.br. 

De acordo com a administração municipal, 

os dois projetos 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). 

Na página da Câmara Municipal, os interessados em participar 

da segunda audiência pública poderão enviar perguntas e sugestões. 

A audiência pública será transmitida ao vivo pelo site da Câmara 

e também pelo youtube no @CâmaraCaraguatatuba. 

Segunda Audiência 

Na tarde da última quinta-feira(09) foi realizada a segunda audiência pública 

para tratar do tema e, devido a complexidade da matéria os vereadores 



 

 
 

que participaram do encontro solicitaram a realização de mais uma audiência 

com o objetivo de eliminar qualquer dúvida em relação aos projetos 

que tratam as questões relacionadas à aposentadoria dos servidores públicos 

municipais. 

Estiveram presentes os vereadores 

Aurimar Mansano, Antonio Carlos Junior, 

Aguinaldo Butiá, Baduca Filho, Dé Construtor, 

Fernando Cuiú, Gil Oliveira, Islando Ramos, o Bigode, 

Marcos Kinkas e o presidente da Câmara Tato Aguilar. 

Pelo CaraguaPrev participaram do encontro: 

Pedro Ivo de Sousa Tau (presidente do CaraguáPrev); 

Luana Guedes (diretora financeira); 

Rose Helen (diretora de benefícios); 

Alexandre Santana (procurador jurídico) 

e Diogo Rodrigues (consultor do ABCPrev). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 20/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Diário Caiçara 

 

Prefeitura de Caraguatatuba suspende aulas no CEI Olaria por atos de 

vandalismo e furto de relógio de energia 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, 

suspendeu as aulas no CEI/EMEI Profª Aparecida Maria Pires de Meneses 

(CEI Olaria), localizado na Região Norte da cidade. 

A unidade escolar sofreu atos de vandalismo em algumas salas, 

entre elas, da parte administrativa e cozinha. Houve o registro do furto do relógio 

de energia, o que impede o funcionamento da unidade escolar neste momento. 

As equipes de manutenção foram acionadas e intervenções serão feitas 

para que as aulas sejam restabelecidas o mais breve possível. 

Um boletim de ocorrência foi aberto e a Polícia Civil deve investigar o caso. 

Qualquer informação, o morador pode denunciar pelo telefone 181. 
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Festival carnívora abre 60 vagas de emprego em Caraguatatuba até 

quarta 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 60 oportunidades de emprego até a próxima quarta-feira (22/3), 

voltadas para pessoas interessadas em trabalhar no evento Carnivoria, 

promovido pela Prefeitura entre os dias 24 e 26 de março na Praça da Cultura. 

São 40 vagas de auxiliar de cozinha, 

10 vagas de operador de caixa com experiência 

e 10 vagas de balconista sem experiência. 

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. 

Outras vagas 

O PAT está com um total de 134 vagas oferecidas para esta semana. 

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


 

 
 

Destaque para vagas de auxiliar manutenção predial, balconista de padaria 

e de padeiro e empregada doméstica. 

Confira o quadro completo de vagas: 

agente de cobrança; ajudante de cozinha (fast food); ajudante de cozinha em 

quiosque; ajudante de obras em marmoraria; assistente fiscal/contábil; atendente 

balconista; auxiliar de cozinha; auxiliar de estoque; auxiliar de manutenção 

predial; auxiliar de manutenção predial (MEI); auxiliar de mecânico; auxiliar de 

mecânico diesel para máquinas pesadas; auxiliar de saúde bucal; balconista; 

balconista (fast food); balconista de padaria; carpinteiro; caseiro de sítio; consultor 

comercial (SDR); eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); 

empregada doméstica; empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos 

serviços gerais; governanta de hotel; instalador de som e acessórios de veículos; 

jardineiro piscineiro; lavador de automóveis; líder de vendas externo; mecânico 

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

mecânico diesel para máquinas pesadas; meio oficial de refrigeração; montador 

de andaime; motorista de caminhão; motorista de caminhão em loja de materiais 

de construção; motorista de guincho; motorista entregador CNH C; nutricionista; 

operador de caixa; operador de produção; operador de televendas; 

padeiro/confeiteiro; pós-estágio/Jovem Aprendiz na área administrativa; promotor 

de vendas (PcD); repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; 

supervisor de vendas; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; vendedor 

de materiais de construção e madeiras; vendedor de tintas automotivas; e 

vendedor externo. 
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Criança de três anos se afoga em piscina em Caraguatatuba 

 

 
 

Uma menina de três anos teve uma parada respiratória depois de se afogar 

enquanto nadava em uma piscina em casa no bairro Morro do Algodão, 

em Caraguatatuba (SP). 

O caso aconteceu na manhã de domingo (19). 

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, que realizou o atendimento, 

uma equipe que passava pela região foi parada pelo pai da criança, 

que informou que ela já estava desacordada e pediu ajuda. 

Os policiais foram até o local e encontraram a vítima inconsciente 

e com quadro de parada respiratória. 

Ela recebeu reanimação enquanto a equipe a levava 

para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Sul. 

Um policial conseguiu reverter o quadro de parada respiratória, 

mas a criança continuava asfixiada. 

Na unidade de saúde, ela foi encaminhada 

para a sala de emergência e o quadro foi estabilizado. 

Em seguida, garota foi levada ao hospital Stella Maris, 

onde permanece em observação médica. 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/
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Cais do Porto: como indenização de quase R$ 11 milhões alertou 

Gaeco sobre desapropriações ilegais em Caraguatatuba, SP 

 

 
 

Uma indenização de R$ 10,7 milhões paga pela Prefeitura de Caraguatatuba 

à uma empresa pela área onde foi construído 

o Centro de Eventos no bairro Porto Novo 

é o ponto de partida de uma investigação do Ministério Público 

que apura desapropriações ilegais pela administração municipal. 

O g1 apurou que o o órgão investiga irregularidades em pelo menos 10 processos 

de desapropriações e indenizações amigáveis de imóveis na cidade. 

O caso veio à tona na última quinta-feira (16), 

quando o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) 

e a Polícia Civil deflagraram a operação Cais do Porto, que cumpriu 26 mandados 

de busca e apreensão na prefeitura, câmara, escritórios 

e casa de servidores públicos. 

Seis funcionários da prefeitura de Caraguatatuba foram afastados por 90 dias 

e os investigados tiveram os bens bloqueados. 

Computadores e documentos também foram apreendidos. 

Como foi paga indenização milionária que originou investigações: 

Em 2020, a Prefeitura de Caraguatatuba é notificada pela empresa 

Crisppi Administração de Bens Próprios Eireli, 

que se apresenta como dona dos terrenos onde foi construído 

o Centro de Eventos. 

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


 

 
 

Ela cobra indenização pela desapropriação da área. 

A empresa apresentou apenas um contrato de compra e venda, 

em que teria adquirido a área dois anos antes por R$900 mil. 

Não foi entregue uma escritura 

ou uma confirmação de que a compra do contrato ocorreu. 

Em julho de 2020, a procuradoria do município 

Se manifesta contrária ao pagamento à empresa porque, 

na verdade, a área pertencia ao Estado. 

O procurador ainda apontou que o valor era exorbitante diante do que valia 

no mercado, baseado no documento que a própria Crisppi entregou. 

O processo voltou a ter andamento oito meses depois, 

com o Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos, 

Allan Tripac, que se se manifestou favorável ao pagamento. 

Após autorização do prefeito Aguilar Junior (PSDB), 

o pagamento de R$ 10,7 milhões foi feito em 9 de dezembro de 2021. 

Disputa na Justiça 

Além da investigação do MP, a propriedade da área 

antes da desapropriação é alvo de uma disputa judicial.  

sso porque a Sociedade Melhoramentos de Caraguatatuba 

move ação contra a prefeitura questionando o pagamento da indenização 

para a Crisppi Administração de Bens Próprios Eireli 

e alega ser a verdadeira dona da área. 

Em manifestação nos autos, a Procuradoria da Prefeitura defendeu que as áreas 

são de propriedade da Fazenda Pública do Estado de São Paulo 

e que a administração municipal já havia sido alertada 

disso no decorrer do processo administrativo que culminou 

no pagamento de indenização à Crisppi. 

O procurador Cassiano Ricardo, que assina o documento no processo, 

afirmou ainda que solicitou abertura de procedimento administrativo 

“para apuração da regularidade do pagamento da indenização”. 



 

 
 

A reportagem consultou o site da Prefeitura de Caraguatatuba 

e confirmou que há uma sindicância aberta desde 22 de dezembro de 2022, 

mesma data da manifestação do procurador. 

O procedimento ainda está em trâmite. 

O que dizem os envolvidos 

A Prefeitura de Caraguatatuba foi procurada pelo g1 e defendeu 

a regularidade da indenização paga pela área no Porto Novo. 

Veja a nota abaixo: 

"A Prefeitura de Caraguatatuba informa que foi apresentada documentação 

pela empresa que subsidiava o pedido de indenização. 

A administração não ignorou parecer da Procuradoria Jurídica, 

apenas utilizou como parâmetro uma decisão judicial transitada 

e julgada sobre a mesma área. 

Todos os pagamentos efetuados pela Prefeitura em processos de indenização 

seguem valor de mercado e são avaliados por uma comissão de servidores 

e de corretores de imóveis da cidade. 

Inclusive, neste caso específico, foi utilizado o valor da avaliação efetuada 

pelo perito judicial, concedendo-se desconto de 10% sobre o valor total. 

Conforme determinação da Justiça, os servidores citados na operação 

estão afastados de suas funções por 90 dias durante o período de investigação". 

A administração não respondeu à reportagem quais documentos 

foram apresentados pela empresa que comprovam a posse da área 

e qual o andamento da sindicância 

aberta que apura a regularidade do pagamento da indenização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo/
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Programa ‘Bairro a Bairro’ realiza ações no Jardim Britânia, orla da 

praia, Indaiá e Poiares 

 

 
 

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

promove nesta semana mais uma programação do programa ‘Bairro a Bairro’. 

Desde segunda-feira (20/3) até a próxima sexta-feira (24), 

as equipes realizam os serviços de zeladoria nos bairros no Jardim Britânia, 

orla da Praia (da Acalento até a Ponte do Rio Santo Antônio) 

e passando pelo Indaiá e Poiares. 

As equipes recolheram na última semana nos bairros Indaiá, 

Tinga e na Rodovia SP-55 cerca de 90 toneladas de resíduos. 

Contando com a força-tarefa de 140 colaboradores 

da Secretaria de Serviços Públicos, o mutirão de limpeza leva, 

ao mesmo tempo, manutenções públicas como roçada, varrição, 

capina e ‘bota-fora’. 

O programa seguirá o cronograma de bairros prioritários 

e em breve outros locais serão beneficiados com a iniciativa, 

que ocorre em intervalos regulares, 

sendo complementar às ações habituais de limpeza pública. 

As solicitações para estes e outros serviços podem 

ser feitas pelos canais da Central de Relacionamento 156, 

como no site 156.caraguatatuba.sp.gov.br, 

aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e telefone 156. 
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Prefeitura abre 60 vagas em Caraguatatuba até quarta-feira para 

evento 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 60 oportunidades de emprego até a próxima quarta-feira (22/3), 

voltadas para pessoas interessadas em trabalhar no evento Carnivoria, 

promovido pela Prefeitura entre os dias 24 e 26 de março na Praça da Cultura. 

São 40 vagas de auxiliar de cozinha, 

10 vagas de operador de caixa com experiência 

e 10 vagas de balconista sem experiência. 

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. 

Outras vagas 

O PAT está com um total de 134 vagas oferecidas para esta semana. 

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


 

 
 

Destaque para vagas de auxiliar manutenção predial, balconista de padaria 

e de padeiro e empregada doméstica. 

Confira o quadro completo de vagas: 

agente de cobrança; ajudante de cozinha (fast food); ajudante de cozinha em 

quiosque; ajudante de obras em marmoraria; assistente fiscal/contábil; atendente 

balconista; auxiliar de cozinha; auxiliar de estoque; auxiliar de manutenção 

predial; auxiliar de manutenção predial (MEI); auxiliar de mecânico; auxiliar de 

mecânico diesel para máquinas pesadas; auxiliar de saúde bucal; balconista; 

balconista (fast food); balconista de padaria; carpinteiro; caseiro de sítio; consultor 

comercial (SDR); eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); 

empregada doméstica; empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos 

serviços gerais; governanta de hotel; instalador de som e acessórios de veículos; 

jardineiro piscineiro; lavador de automóveis; líder de vendas externo; mecânico 

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

mecânico diesel para máquinas pesadas; meio oficial de refrigeração; montador 

de andaime; motorista de caminhão; motorista de caminhão em loja de materiais 

de construção; motorista de guincho; motorista entregador CNH C; nutricionista; 

operador de caixa; operador de produção; operador de televendas; 

padeiro/confeiteiro; pós-estágio/Jovem Aprendiz na área administrativa; promotor 

de vendas (PcD); repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; 

supervisor de vendas; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; vendedor 

de materiais de construção e madeiras; vendedor de tintas automotivas; e 

vendedor externo. 
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Caraguá suspende aulas no CEI Olaria por atos de vandalismo e furto 

de relógio 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, 

suspendeu as aulas no CEI/EMEI Profª Aparecida Maria Pires de Meneses 

(CEI Olaria), localizado na Região Norte da cidade. 

A unidade escolar sofreu atos de vandalismo em algumas salas, 

entre elas, da parte administrativa e cozinha. 

Houve o registro do furto do relógio 

de energia, o que impede o funcionamento da unidade escolar neste momento. 

As equipes de manutenção foram acionadas e intervenções serão feitas 

para que as aulas sejam restabelecidas o mais breve possível. 

Um boletim de ocorrência foi aberto e a Polícia Civil deve investigar o caso. 

Qualquer informação, o morador pode denunciar pelo telefone 181. 
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Polícia Militar Ambiental socorre criança afogada em Caraguatatuba 

 

 
 

Uma menina de três anos teve uma parada respiratória depois de se afogar 

enquanto nadava em uma piscina em casa no bairro Morro do Algodão, 

em Caraguatatuba (SP). 

O caso aconteceu na manhã de domingo (19). 

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, que realizou o atendimento, 

uma equipe que passava pela região foi parada pelo pai da criança, 

que informou que ela já estava desacordada e pediu ajuda. 

Os policiais foram até o local e encontraram a vítima inconsciente 

e com quadro de parada respiratória. 

Ela recebeu reanimação enquanto a equipe a levava 

para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Sul. 

Um policial conseguiu reverter o quadro de parada respiratória, 

mas a criança continuava asfixiada. 

Na unidade de saúde, ela foi encaminhada 

para a sala de emergência e o quadro foi estabilizado. 

Em seguida, garota foi levada ao hospital Stella Maris, 

onde permanece em observação médica. 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/
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Famílias afetadas pelas chuvas em Caraguatatuba podem solicitar 

‘Auxílio-Recomeço’ 

 

 
 

As famílias de Caraguatatuba afetadas pelas fortes chuvas do Carnaval 

podem requerer o Auxílio-Recomeço a partir desta terça-feira (21), 

presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 

no Jardim Aruan, ou remotamente via Protocolo Eletrônico, no site oficial. 

O atendimento na secretaria é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.  

O prazo para requisitar o benefício eventual de parcela única 

da Prefeitura termina no dia 27 de março. 

Famílias com renda familiar por pessoa de até R$ 218, 

terão direito ao benefício no valor de um salário mínimo e meio, 

ou seja, R$ 1.953. 

Já as famílias que tenham renda familiar por pessoa acima 

de R$ 218 e até o limite de R$ 651 por pessoa,  

erão direito ao benefício no valor de um salário mínimo federal, 

ou seja, R$ 1.302,00. 

Quem foi prejudicado pelas fortes chuvas dos dias 18 e 19 de fevereiro 

deve preencher um formulário específico, 

disponível na área do Protocolo Eletrônico, com nome completo, 

endereço do imóvel em que reside, telefone, RG e CPF 

e número de conta bancária, além de anexar as cópias simples do RG 

ou outro documento oficial com foto, comprovante de residência, 

https://pmcaraguatatuba.geosiap.net.br/pmcaraguatatuba/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro_index.php
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1005.pdf


 

 
 

título de eleitor ou cartão SUS e comprovante de renda 

(inscrição no Cadastro Único e/ou cópia simples da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social, demonstrativo de pagamento de salário/holerite, 

extrato bancário, declaração de imposto de renda ou documento similar). 

Caso a conta bancária indicada para recebimento do Auxílio-Recomeço esteja 

em nome de uma terceira pessoa, é necessário apresentar uma autorização 

preenchida e assinada pelo cedente, com nome completo, 

endereço do imóvel em que reside, número de telefone, 

número de seu RG e CPF e dados da conta bancária, 

com cópia simples de RG ou outro documento oficial com foto do terceiro. 

Após a análise da documentação exigida, 

a Comissão Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 

emitirá o parecer (deferido ou indeferido). 

Os pedidos de benefícios deferidos serão enviados 

à Secretaria Municipal de Fazenda que terá até 30 dias para efetuar o pagamento 

por meio de transferência bancária para a conta indicada no requerimento. 

Mais detalhes sobre o Decreto 1.774/2023, 

de regulamentação da Lei do Auxílio-Recomeço (Lei 2.642/2023), 

estão na Edição 1.006 do Diário Oficial Eletrônico da última sexta-feira (17/3). 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania fica na 

Avenida União das Américas, 380–Jardim Aruan. 

Mais informações pelo telefone (12) 3886–2030. 

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_995.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
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Polícia Ambiental salva vida de menina que se afogou em piscina no Morro do 

Algodão 

 

 
 

Uma menina de três anos teve uma parada respiratória depois de se afogar 

enquanto nadava em uma piscina em casa no bairro Morro do Algodão, 

em Caraguatatuba (SP). 

O caso aconteceu na manhã de domingo (19). 

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, que realizou o atendimento, 

uma equipe que passava pela região foi parada pelo pai da criança, 

que informou que ela já estava desacordada e pediu ajuda. 

Os policiais foram até o local e encontraram a vítima inconsciente 

e com quadro de parada respiratória. 

Ela recebeu reanimação enquanto a equipe a levava 

para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Sul. 

Um policial conseguiu reverter o quadro de parada respiratória, 

mas a criança continuava asfixiada. 

Na unidade de saúde, ela foi encaminhada 

para a sala de emergência e o quadro foi estabilizado. 

Em seguida, garota foi levada ao hospital Stella Maris, 

onde permanece em observação médica. 

 

 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/
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Famílias afetadas pelas chuvas em Caraguatatuba podem solicitar 

‘Auxílio-Recomeço’ 

 

 
 

As famílias de Caraguatatuba afetadas pelas fortes chuvas do Carnaval 

podem requerer o Auxílio-Recomeço a partir desta terça-feira (21), 

presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 

no Jardim Aruan, ou remotamente via Protocolo Eletrônico, no site oficial. 

O atendimento na secretaria é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.  

O prazo para requisitar o benefício eventual de parcela única 

da Prefeitura termina no dia 27 de março. 

Famílias com renda familiar por pessoa de até R$ 218, 

terão direito ao benefício no valor de um salário mínimo e meio, 

ou seja, R$ 1.953. 

Já as famílias que tenham renda familiar por pessoa acima 

de R$ 218 e até o limite de R$ 651 por pessoa,  

erão direito ao benefício no valor de um salário mínimo federal, 

ou seja, R$ 1.302,00. 

Quem foi prejudicado pelas fortes chuvas dos dias 18 e 19 de fevereiro 

deve preencher um formulário específico, 

disponível na área do Protocolo Eletrônico, com nome completo, 

endereço do imóvel em que reside, telefone, RG e CPF 

e número de conta bancária, além de anexar as cópias simples do RG 

ou outro documento oficial com foto, comprovante de residência, 

https://pmcaraguatatuba.geosiap.net.br/pmcaraguatatuba/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro_index.php
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1005.pdf


 

 
 

título de eleitor ou cartão SUS e comprovante de renda 

(inscrição no Cadastro Único e/ou cópia simples da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social, demonstrativo de pagamento de salário/holerite, 

extrato bancário, declaração de imposto de renda ou documento similar). 

Caso a conta bancária indicada para recebimento do Auxílio-Recomeço esteja 

em nome de uma terceira pessoa, é necessário apresentar uma autorização 

preenchida e assinada pelo cedente, com nome completo, 

endereço do imóvel em que reside, número de telefone, 

número de seu RG e CPF e dados da conta bancária, 

com cópia simples de RG ou outro documento oficial com foto do terceiro. 

Após a análise da documentação exigida, 

a Comissão Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 

emitirá o parecer (deferido ou indeferido). 

Os pedidos de benefícios deferidos serão enviados 

à Secretaria Municipal de Fazenda que terá até 30 dias para efetuar o pagamento 

por meio de transferência bancária para a conta indicada no requerimento. 

Mais detalhes sobre o Decreto 1.774/2023, de regulamentação 

da Lei do Auxílio-Recomeço (Lei 2.642/2023), 

estão na Edição 1.006 do Diário Oficial Eletrônico da última sexta-feira (17/3). 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania fica 

Na Avenida União das Américas, 380–Jardim Aruan. 

Mais informações pelo telefone (12) 3886–2030. 

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_995.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
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Famílias afetadas pelas chuvas em Caraguatatuba podem solicitar 

‘Auxílio-Recomeço’ 

 

 
 

As famílias de Caraguatatuba afetadas pelas fortes chuvas do Carnaval 

podem requerer o Auxílio-Recomeço a partir desta terça-feira (21), 

presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 

no Jardim Aruan, ou remotamente via Protocolo Eletrônico, no site oficial. 

O atendimento na secretaria é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.  

O prazo para requisitar o benefício eventual de parcela única 

da Prefeitura termina no dia 27 de março. 

Famílias com renda familiar por pessoa de até R$ 218, 

terão direito ao benefício no valor de um salário mínimo e meio, 

ou seja, R$ 1.953. 

Já as famílias que tenham renda familiar por pessoa acima 

de R$ 218 e até o limite de R$ 651 por pessoa,  

erão direito ao benefício no valor de um salário mínimo federal, 

ou seja, R$ 1.302,00. 

Quem foi prejudicado pelas fortes chuvas dos dias 18 e 19 de fevereiro 

deve preencher um formulário específico, 

disponível na área do Protocolo Eletrônico, com nome completo, 

endereço do imóvel em que reside, telefone, RG e CPF 

e número de conta bancária, além de anexar as cópias simples do RG 

ou outro documento oficial com foto, comprovante de residência, 

https://pmcaraguatatuba.geosiap.net.br/pmcaraguatatuba/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro_index.php
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1005.pdf


 

 
 

título de eleitor ou cartão SUS e comprovante de renda 

(inscrição no Cadastro Único e/ou cópia simples da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social, demonstrativo de pagamento de salário/holerite, 

extrato bancário, declaração de imposto de renda ou documento similar). 

Caso a conta bancária indicada para recebimento do Auxílio-Recomeço esteja 

em nome de uma terceira pessoa, é necessário apresentar uma autorização 

preenchida e assinada pelo cedente, com nome completo, 

endereço do imóvel em que reside, número de telefone, 

número de seu RG e CPF e dados da conta bancária, 

com cópia simples de RG ou outro documento oficial com foto do terceiro. 

Após a análise da documentação exigida, 

a Comissão Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 

emitirá o parecer (deferido ou indeferido). 

Os pedidos de benefícios deferidos serão enviados 

à Secretaria Municipal de Fazenda que terá até 30 dias para efetuar o pagamento 

por meio de transferência bancária para a conta indicada no requerimento. 

Mais detalhes sobre o Decreto 1.774/2023, de regulamentação 

da Lei do Auxílio-Recomeço (Lei 2.642/2023), 

estão na Edição 1.006 do Diário Oficial Eletrônico da última sexta-feira (17/3). 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania fica 

Na Avenida União das Américas, 380–Jardim Aruan. 

Mais informações pelo telefone (12) 3886–2030. 

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_995.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
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FAMÍLIAS AFETADAS PELAS CHUVAS EM CARAGUATATUBA PODEM 

SOLICITAR ‘AUXÍLIO-RECOMEÇO’ 

 

 
 

As famílias de Caraguatatuba afetadas pelas fortes chuvas do Carnaval 

podem requerer o Auxílio-Recomeço a partir desta terça-feira (21), 

presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 

no Jardim Aruan, ou remotamente via Protocolo Eletrônico, no site oficial. 

O atendimento na secretaria é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.  

O prazo para requisitar o benefício eventual de parcela única 

da Prefeitura termina no dia 27 de março. 

Famílias com renda familiar por pessoa de até R$ 218, 

terão direito ao benefício no valor de um salário mínimo e meio, 

ou seja, R$ 1.953. 

Já as famílias que tenham renda familiar por pessoa acima 

de R$ 218 e até o limite de R$ 651 por pessoa,  

erão direito ao benefício no valor de um salário mínimo federal, 

ou seja, R$ 1.302,00. 

Quem foi prejudicado pelas fortes chuvas dos dias 18 e 19 de fevereiro 

deve preencher um formulário específico, 

disponível na área do Protocolo Eletrônico, com nome completo, 

endereço do imóvel em que reside, telefone, RG e CPF 

e número de conta bancária, além de anexar as cópias simples do RG 

ou outro documento oficial com foto, comprovante de residência, 

https://pmcaraguatatuba.geosiap.net.br/pmcaraguatatuba/websis/siapegov/administrativo/gpro/gpro_index.php
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1005.pdf


 

 
 

título de eleitor ou cartão SUS e comprovante de renda 

(inscrição no Cadastro Único e/ou cópia simples da Carteira de Trabalho 

e Previdência Social, demonstrativo de pagamento de salário/holerite, 

extrato bancário, declaração de imposto de renda ou documento similar). 

Caso a conta bancária indicada para recebimento do Auxílio-Recomeço 

Esteja em nome de uma terceira pessoa, 

é necessário apresentar uma autorização preenchida 

e assinada pelo cedente, com nome completo, 

endereço do imóvel em que reside, número de telefone, 

número de seu RG e CPF e dados da conta bancária, 

com cópia simples de RG ou outro documento oficial com foto do terceiro. 

Após a análise da documentação exigida, 

a Comissão Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 

emitirá o parecer (deferido ou indeferido). 

Os pedidos de benefícios deferidos serão enviados 

à Secretaria Municipal de Fazenda que terá até 30 dias para efetuar o pagamento 

por meio de transferência bancária para a conta indicada no requerimento. 

Mais detalhes sobre o Decreto 1.774/2023, de regulamentação 

da Lei do Auxílio-Recomeço (Lei 2.642/2023), 

estão na Edição 1.006 do Diário Oficial Eletrônico da última sexta-feira (17/3). 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania fica na 

Avenida União das Américas, 380–Jardim Aruan. 

Mais informações pelo telefone (12) 3886–2030. 

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_995.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1006.pdf
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