
 

 

 

 



 

 

 

 

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

hoje na mídia 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta-Feira e Sexta-Feira 06 e 07 de Junho de 2019. 

 

Tamoios News 

Geral 

Caraguá: Comédia “Dona Lurdes” é atração nesta sexta(7), no auditório da 

Fundacc 

 

Polícia 

Caraguá: Bandidos tentam queimar vivo jovem de 20 anos acusado de cagueta 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Caraguá: Banco de Alimentos promove curso de reaproveitamento de 

alimentos 

 

Caraguatatuba 

Festa de Santo Antônio em Caraguá tem caminhada penitencial e missa 

campal 

 

Portal Caiçara 

Entretenimento 

Caraguá: Projeto Cine Clube tem sessões gratuitas aos sábados e domingos 

na videoteca Lúcio Braun 

 

Esporte 

Arena Cross em Caraguatatuba será neste sábado e terá transmissão ao vivo 

 

Nova Imprensa 

Cultura 

Cinema sobre a pintora Frida Kahlo é atração em Caraguatatuba 

 

Polícia 

Plantão Policial NI: Fugitivo da “saidinha” é recapturado 

 

O Vale 

Nossa Região 

Hospital Regional no Litoral tem novo atraso e fica para outubro 

 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/geral/caragua-comedia-dona-lurdes-e-atracao-nesta-sexta7-no-auditorio-da-fundacc/
https://www.tamoiosnews.com.br/geral/caragua-comedia-dona-lurdes-e-atracao-nesta-sexta7-no-auditorio-da-fundacc/
https://www.tamoiosnews.com.br/geral/caragua-bandidos-tentam-queimar-vivo-jovem-de-20-anos-acusado-de-cagueta/
https://www.portalr3.com.br/2019/06/caragua-banco-de-alimentos-promove-curso-de-reaproveitamento-de-alimentos/
https://www.portalr3.com.br/2019/06/caragua-banco-de-alimentos-promove-curso-de-reaproveitamento-de-alimentos/
https://www.portalr3.com.br/2019/06/festa-de-santo-antonio-em-caragua-tem-caminhada-penitencial-e-missa-campal/
https://www.portalr3.com.br/2019/06/festa-de-santo-antonio-em-caragua-tem-caminhada-penitencial-e-missa-campal/
http://www.portalcaicara.com.br/caragua-projeto-cine-clube-tem-sessoes-gratuitas-aos-sabados-e-domingos-na-videoteca-lucio-braun/
http://www.portalcaicara.com.br/caragua-projeto-cine-clube-tem-sessoes-gratuitas-aos-sabados-e-domingos-na-videoteca-lucio-braun/
http://www.portalcaicara.com.br/arena-cross-em-caraguatatuba-tera-transmissao-ao-vivo-em-seus-canais-oficiais-e-no-bandsports/
https://www.novaimprensa.com/2019/06/cinema-sobre-a-pintora-frida-kahlo-e-atracao-em-caraguatatuba.html
https://www.novaimprensa.com/2019/06/plantao-policial-ni.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/_conteudo/nossa_regiao/2019/06/80327-hospital-regional-no-litoral-tem-novo-atraso-e-fica-para-outubro.html


 

 

 

Repórter Litoral 

Geral 

Programa Multiação chega ao bairro Jardim Califórnia neste sábado 

 

Geral 

Prefeitura realiza chamamento público para contratação de serviços de 

exploração de atividades náuticas de lazer 

 

Geral 

Banco de Alimentos de Caraguatatuba recebe visita de alunos da ETEC 

 

Geral 

Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Caraguatatuba promove oitavo plantão 

mensal neste sábado (08/06) 

 

Gazeta de SP 

Litoral 

Prefeitura de Caraguatatuba encaminha à Câmara lei que cria Guarda Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/06/07/programa-multiacao-chega-ao-bairro-jardim-california-neste-sabado/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/06/07/prefeitura-realiza-chamamento-publico-para-contratacao-de-servicos-de-exploracao-de-atividades-nauticas-de-lazer/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/06/07/prefeitura-realiza-chamamento-publico-para-contratacao-de-servicos-de-exploracao-de-atividades-nauticas-de-lazer/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/06/07/banco-de-alimentos-de-caraguatatuba-recebe-visita-de-alunos-da-etec/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/06/07/secretaria-da-fazenda-da-prefeitura-de-caraguatatuba-promove-oitavo-plantao-mensal-neste-sabado-0806/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/06/07/secretaria-da-fazenda-da-prefeitura-de-caraguatatuba-promove-oitavo-plantao-mensal-neste-sabado-0806/
https://www.gazetasp.com.br/litoral/52544-prefeitura-de-caraguatatuba-encaminha-a-camara-lei-que-cria-guarda-civil
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O prefeito de Caraguatatuba, Agui-
lar Junior, encaminhou à Câmara 
Municipal nesta semana a lei que cria 
e organiza a Guarda Civil Municipal, 
que será subordinada à Secretaria de 
Mobilidade Urbana e Proteção ao 
Cidadão e terá a seguinte estrutura 
administrativa: Gabinete do Coman-
do (formado pelo Superintendente 
e pelo Corregedor, tendo por órgão 
auxiliar a Chefia de Área de Gabinete 
do Superintendente); Departamento 
de Administração (subordinado ao 
Gabinete do Comando e engloba Área 
de Apoio aos Recursos Humanos e 
Área de Logística); e Departamento 
Operacional (subordinado ao Gabi-
nete do Comando e engloba Área de 
Planejamento, Área de Comunicação 
e Área de Policiamento).

A lei prevê uma Guarda Municipal 
com até 154 servidores de carreira, 
que farão ingresso imediato por con-
curso público para o cargo Guarda 
Civil Municipal – 2ª classe, sob regime 
estatutário, aplicando-se de forma 
subsidiária o que consta do Estatuto 
dos Funcionários Públicos de Cara-
guatatuba.

“A Prefeitura, sensível às deman-
das sociais da população local por 
maior segurança, entende necessária 
a criação e organização da Guarda 
Municipal, instituição de caráter civil, 
uniformizada e armada, tendo por 
competência geral a proteção de bens, 
serviços, logradouros públicos muni-
cipais e instalações do Município”, 
destaca o prefeito Aguilar Junior.

Requisitos
Segundo a lei, são requisitos bási-

cos para o cargo público de Guarda 
Civil Municipal ter nacionalidade 
brasileira; gozar dos direitos políticos; 
quitação com as obrigações militares 
e eleitorais; nível médio completo 
de escolaridade; idade mínima de 
18 anos; aptidão física, psicológica e 
mental; idoneidade moral comprova-
da por investigação social e certidões 
expedidas perante o Poder Judiciário 
estadual e federal; possuir, no mínimo, 

Aguilar Junior encaminha à Câmara 
lei que cria a Guarda Civil Municipal

1.65 metros de altura, quando o can-
didato for do sexo masculino, e 1.55 
metros de altura, quando a candidata 
for do sexo feminino; possuir CNH 
para condução de veículos de categoria 
“A” e “B”. Serão reservados 10% de 
vagas de cada concurso para o sexo 
feminino.

Os salários podem variar de R$ 
1.987,88 a R$ 4.233,51 conforme 
ascensão, progressão da categoria e 
avaliação de comissão designada que 
ocorrerá de cinco em cinco anos pas-
sando pelos seguintes cargos: Guarda 
Civil Municipal – 2ª Classe; Guarda 
Municipal –1ª Classe; Subinspetor - 3ª 
classe; Subinspetor - 2ª classe; Subins-
petor - 1ª classe; Inspetor - 3ª classe; 
Inspetor - 2ª classe; Inspetor - 1ª classe.

A carga horária será de 40 horas 
semanais. Porém, está prevista na lei 
a Jornada Especial de Trabalho que 

será instituída em regime de escala por 
plantões, com a duração máxima de 12 
horas cada, aplicável a todos os Guar-
das Municipais em casos excepcionais 
ou de calamidade pública.

O concurso público será realizado 
em duas fases eliminatórias: a fase de 
provas; e a fase de frequência, apro-
veitamento e aprovação em curso de 
formação de Guardas Municipais, con-
forme previsto em Decreto Municipal.

Os candidatos aprovados na pri-
meira fase serão matriculados em 
número equivalente ao de cargos vagos 
colocados em concurso, iniciando-se o 
exercício no curso de formação.

Durante a realização do curso, os 
candidatos receberão a denominação 
de “Aluno Guarda” e receberão ex-
clusivamente uma ajuda de custo, no 
valor mensal de R$ 1,2 mil, não se 
configurando nesse período qualquer 

relação de trabalho com a Adminis-
tração Municipal.

Comando
Pela lei, está prevista ainda a cria-

ção de 10 cargos para servidores 
comissionados divididos da seguinte 
forma: um Superintendente da Guarda 
Municipal; um Corregedor da Guarda 
Municipal; um Diretor do Departa-
mento de Administração; um Diretor 
do Departamento Operacional; um 
Chefe de Área de Gabinete do Su-
perintendente; um Chefe de Área de 
Planejamento; um Chefe de Área de 
Comunicação; um Chefe de Área de 
Policiamento; um Chefe de Área de 
Apoio aos Recursos Humanos; e um 
Chefe de Área de Logística.

Os cargos em comissão previstos 
deverão ser providos por servidores 
efetivos do quadro de pessoal da Guar-
da Municipal.
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A 4ª edição do Jazz & Vinhos Fes-
tival começa no próximo dia 12 de 
junho e vai até dia 16, na Praça da Cul-
tura (na Avenida Dr. Arthur da Costa 
Filho, a avenida da Praia), com uma 
vasta programação musical e espaço 
gastronômico para os amantes da boa 
massa e doces de qualidade.

Estão confirmados para esta edição 
os estabelecimentos Taller Gastrono-
mia, Allegro, Panqueca & Cia, Doces 
do Miguel, Sodiê, Chocolateria de 
Gramado, Sabores da Amazônia, 
Mala & Cuia Empório Café, Delícias 
da Serra, Zanfredo, Quiosque do Mar-
quinhos, Kadu Lanches, Gamboa e 
Tapera Branca.

O Jazz & Vinhos Festival é organi-
zado pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

Jazz & Vinhos Festival começa dia 12 e define 
estabelecimentos gastronômicos participantes

por meio da Secretaria de Turismo 
(SETUR). Os espaços gastronômicos 
funcionarão nos dia 12 a 14 de junho 
(quinta e sexta-feira), das 18h à 0h e 
nos dias 15 e 16 (sábado e domingo), 
das 12h à 0h.

O secretário da SETUR, Cristian 
Bota, destaca que este é um grande 
evento para turistas, veranistas e mu-
nícipes. “Realizamos na baixa tempo-
rada para aquecer a economia de nossa 
cidade, conforme o Plano de Governo 
do prefeito Aguilar Junior”.

Para os apaixonados, o Jazz & Vi-
nhos Festival é uma oportunidade para 
comemorar o Mês dos Namorados, 
pois, além da boa gastronomia e vinhos 
de excelente qualidade, haverá toda 
uma programação musical.

A Prefeitura de Caraguatatuba, 
por meio da Secretaria de Serviços 
Públicos (Sesep), está realizando hoje 
(serviços de limpeza, varrição e roçada 
na Martim de Sá com equipes dividi-
das em duas funções, uma de limpeza 
da areia da praia e outra de roçada e 
varrição do canteiro central e da orla 
da praia.

As equipes trabalham com um total 
de 12 funcionários terceirizados e com 
o apoio de roçadeiras laterais, uma 
retroescavadeira e dois caminhões 

Prefeitura realiza serviços de limpeza e roçada na 
orla da praia Martim de Sá

trucados que fazem o transporte dos 
resíduos retirados.

Além da Martim de Sá, a equipe 
da Sesep também fez a limpeza da 
Prainha até o Camaroeiro. Até o final 
da semana os serviços de limpeza 
passarão pelos bairros Centro, Indaiá 
e Porto Novo.

A limpeza é feita em mais de cinco 
quilômetros de orla da praia, de onde 
são retirados aproximadamente três 
caminhões trucados carregados de 
resíduos.

 Foi realizada na sexta-feira (31/05) 
a formatura das turmas da Guarda 
Mirim de Caraguatatuba no Projeto 
“Trânsito Legal”.

O projeto surgiu de uma parceria en-
tre Secretaria de Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão com a Secretaria 
Municipal de Educação.  Desde 2003, 
a Divisão de Trânsito desenvolve pales-
tras nas escolas municipais e estaduais 
de Caraguatatuba.

O objetivo é ensinar procedimentos, 
posturas corretas e desejáveis aos usu-
ários do trânsito, bem como enfatizar 
a prevenção de acidentes com o in-

Projeto “Trânsito Legal” forma turmas da Guarda Mirim
dispensável uso dos equipamentos de 
segurança. Com esses conhecimentos 
os alunos assumiram a condição de 
agentes multiplicadores e transforma-
dores da sua realidade, pois começa-
ram a cobrar as mesmas atitudes dos 
pais, familiares e da comunidade em 
que estão inseridos, em prol de um 
trânsito mais humano e seguro.

Atualmente, o programa conta com 
números expressivos onde já foram 
alcançados mais de 25 mil alunos 
desde 2003.

Neste ano, o programa foi estendido 
aos alunos do Curso de Formação para 

Guarda Mirim, com idades entre 14 e 
17 anos, somando 101 jovens.

A solenidade contou com a presença 
de autoridades que prestigiaram os 
formandos.

Após uma explanação aos for-
mandos, o Vice-Prefeito e Secretário 
Municipal de Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão, Campos Júnior, 
encerrou a solenidade dizendo que 
“estamos felizes em contribuir para a 
formação de uma geração futura mais 
compromissada com os direitos e de-
veres no trânsito, num efetivo exercício 
de cidadania”.
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A equipe da Secretaria de Saúde 
de Caraguatatuba esteve em visita 
técnica às obras do Hospital Regio-
nal e reafirmou o pedido do prefeito 
Aguilar Junior de construir uma Ala 
de Quimioterapia ao lado da unidade 
hospitalar.

A visita foi coordenada pela Frente 
Parlamentar Paulista do Litoral Norte 
e que reúne os vereadores das quatro ci-
dades da região. Estiveram presentes o 

Estado atende pedido da Prefeitura e confirma 
Ala de Quimioterapia ao lado do HR

secretário de Saúde de Caraguatatuba, 
Amauri Toledo, e a secretária adjunta, 

O Presidente da Câmara Muni-
cipal de Caraguatatuba, Francisco 
Carlos Marcelino (Carlinhos da 
Farmácia), recebeu na última quinta-
-feira os vereadores que integram 
a Frente Parlamentar Paulista do 
Litoral Norte (Frepap).

Representando Caraguá, estavam 
os seguintes parlamentares: Carli-
nhos da Farmácia, Vilma Teixeira 
de Oliveira Santos, Dennis Guerra, 
Elizeu Onofre da Silva (Ceará), João 
Silva de Paula Ferreira (De Paula), 
Fernando Augusto da Silva Ferreira 
(Fernando Cuiu) e Jair Silva.

Após a visita, os parlamentares 
que integram a Frepap seguiram para 
a Câmara Municipal da cidade para 
a realização da reunião do mês, que 
contou com os vereadores das outras 
cidades do Litoral e também com a 
presença dos representantes do Go-
verno do Estado, que responderam 
as perguntas dos participantes do 
encontro e da população presente.

“Foi mais uma reunião produtiva 
da Frente Parlamentar, que muito 
tem feito pela nossa região. Essa 

Vereadores visitam Hospital Regional
união dos vereadores é fundamental 
para o desenvolvimento dos quatro 
municípios”, comentou Carlinhos 
da Farmácia, Presidente da Câmara 
de Caraguá.

Vereadora Vilma celebra a conquista
A vereadora de Caraguatatuba, 

Vilma Teixeira de Oliveira Santos, 
tem grande participação na conquis-
ta do Hospital Regional. Em 2009 e 
2010, ela já lutava pela instalação do 
hospital na cidade.

“Foi uma alegria muito grande 
participar dessa visita. Temos uma 
parcela fundamental na vinda do 
Hospital Regional. Fiz parte da Fre-
pap nos meus primeiros anos como 
vereadora, em 2009 e 2010, estando 
como vice-presidente, e já naquela 
época, lutamos muito para trazer esse 
hospital para Caraguatatuba”, relem-
bra Vilma que falou da importância 
dessa conquista.

“Temos uma demanda muito 
grande de pacientes que sobem todos 
os dias para consultas e tratamentos 
em hospitais do Vale do Paraíba 
e de São Paulo. Com a vinda do 

Hospital Regional, vai diminuir 
muito o sofrimento dessas pessoas, 
principalmente aqueles que fazem 
tratamento de oncologia. Fazer a 
viagem diariamente é complicado, 
muito doloroso. É uma esperança 
para eles e ameniza o sofrimento. Me 
sinto muito feliz e honrada em fazer 
parte desse projeto em parceria com 
o Governo do Estado”, finalizou.

Hospital Regional
O Hospital Regional de Caragua-

tatuba prestará atendimento integral 
aos pacientes em urgência e emergên-
cia, internações agudas e cirurgias 
eletivas, de forma regionalizada. 
Será um hospital de ‘portas fechadas’ 
para complexidade terciária, ou seja, 
voltado para politraumas, ortopedia, 
neurocirurgia, câncer e tratamento 
de doenças degenerativas do enve-
lhecimento.

O investimento chega a R$ 200 
milhões, além de mais R$ 65 milhões 
para a compra de equipamentos e 
mobiliários. Os recursos são oriun-
dos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e do Estado 
de São Paulo.

Terá nove salas de cirurgia e 220 
leitos – 186 leitos operacionais distri-
buídos em 48 de clínica médica, 48 
de clínica cirúrgica, 25 de ortopedia 
e traumatologia, 25 de neurocirurgia 
e 40 leitos de Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI), além de 16 leitos 
de Day Clinic e 20 leitos de Pronto-
-Socorro. O hospital está sendo cons-
truído em uma área de 28 mil metros.

Derci Andolfo.
De acordo com o Governo do Esta-

do, a previsão de início dos trabalhos 
no Hospital Regional de Caraguatatu-
ba será em outubro deste ano. Segundo 
o médico da Secretaria Estadual da 
Saúde, Nelson Yatsuda, o início do 
atendimento no local fará toda a dife-
rença para a região.

“A partir do funcionamento efetivo 
do hospital, moradores do Litoral 

Norte terão menos desgaste no seu 
deslocamento. Em especial, pacientes 
oncológicos, que terão aqui a partir de 
outubro serviços de quimioterapia e 
cirurgias, A previsão é de que até o 
final de 2020, a radioterapia também 
seja instalada”, informa.

Segundo o prefeito Aguilar Ju-
nior, uma Unidade de Quimioterapia 
e Radioterapia é de vital importân-
cia para a região, pois os pacientes 
precisam se deslocar para distâncias 
longas. “É desumano o deslocamento 
dos pacientes, que já sofrem com a 
doença”.
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Caraguatatuba foi escolhida pelo governo federal 
para integrar o programa Investe Turismo, que vai 
disponibilizar R$ 200 milhões para investimento no 
segmento. São 158 cidades no país, das quais seis 
estão no estado de São Paulo.

O lançamento foi realizado na terça-feira (28/05), 
em Brasília e contou com a presença do secretário 
de Governo, Neto Bota, na ocasião, representando 
o prefeito Aguilar Junior.

O programa é uma parceria do Ministério do 
Turismo, Embratur e Sebrae e tem por objetivo 
acelerar o desenvolvimento, aumentar a qualidade, 
gerar empregos e incrementar a competitividade em 
cinco rotas turísticas estratégicas da macrorregião.

No Sudeste, a iniciativa vai levar um pacote de 
ações de investimentos, incentivos a novos negócios, 
acesso ao crédito, marketing, inovação e melhoria 
de serviços voltados para 15 regiões turísticas dos 
estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro 
e Espírito Santo.

“Participei deste evento representando o prefeito 
Aguilar Junior, pois Caraguatatuba está entre as seis 
cidades do estado de São Paulo que farão parte deste 
programa, que é muito importante pra geração de 

Caraguatatuba vai receber recursos do 
governo federal para investimento no Turismo

renda e de empregos”, explica Neto Bota.
De acordo com o Ministério do Turismo, serão 

beneficiadas as cidades do Litoral Norte Paulista – 
Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião 
-  além de Bertioga e a capital São Paulo, as históricas 
de Minas Gerais, a serra verde imperial e a região dos 
lagos do Rio de Janeiro, as montanhas capixabas.

Foi realizada na Câmara Municipal de Caragua-
tatuba, na última semana, a audiência pública do 
Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas 
Fiscais do  1º quadrimestre de 2019. 

O resultado da execução orçamentária municipal 
apresentou o superávit primário de R$ 32.930.910,93 
no período. Técnicos da Secretaria da Fazenda da 
Prefeitura de Caraguatatuba demonstraram que hou-
ve equilíbrio das metas de resultado primário previsto 
nos quatro primeiros meses do ano, ratificando que o 
Município tem a capacidade de honrar o pagamento 
de suas dívidas.  

O presidente da Câmara Municipal, Francisco 
Carlos Marcelino, abriu os trabalhos da audiência. 
A Prefeitura de Caraguatatuba foi representada pelo 
secretário da Fazenda, Ricardo Romera, acompa-
nhado do secretário adjunto, Nelson Hayashida, e 
do diretor financeiro, Eliseu Oliveira de Faria.

A receita realizada até o 1º quadrimestre foi de R$ 
254.478.543,65 e a previsão era de R$ 231.573.883,00.  
A despesa realizada ficou em R$ 221.547.632,72 e 
foram previstos R$ 276.081.913,81 em despesas. O 
superávit primário é R$ 32.930.910,93 no período. 
A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019 prevê a 
receita de R$ 769.670.649,00.

O resultado bruto da execução orçamentária 
analisa os comportamentos das receitas e despe-
sas orçamentárias, que comportou-se dentro das 
previsões contidas no Plano Plurianual (PPA), Lei 

Prefeitura de Caraguatatuba apresenta superávit 
de R$ 32,9 milhões no 1º quadrimestre de 2019

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e LOA, com 
estimativas de receita de R$ 268.625.880,06 e de 
despesa de R$ 222.897.530,20. Dessa forma, houve 
superávit no resultado da execução orçamentária 
no valor de R$ 45.728.349,86, no fechamento do 1º 
quadrimestre de 2019.

O relatório é uma exigência do Artigo 9º (§ 4º) 
da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsa-
bilidade Fiscal), que até o final dos meses de maio, 
setembro e fevereiro, o Poder Executivo demons-
trará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de 
cada quadrimestre, em audiência pública nas Casas 
Legislativas estaduais e municipais, além de ser re-
comendado pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE/SP).
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Fotos: Divulgação
O Auditório Maristela de Oliveira, 

na sede da Fundacc – Fundação Edu-
cacional e Cultural de Caraguatatuba, 
recebe neste domingo (9), das 9h às 
16h, a Oficina de Interpretação com 
ênfase em Palhaçaria. A atividade é 
gratuita e são oferecidas 12 vagas. Não 
é necessário fazer inscrição antecipada.

A oficina será ministrada por Amá-
bile Maria, orientadora do Projeto 
Qualificação em Artes, antigo Projeto 

Fundacc recebe no domingo oficina gratuita de 
Interpretação-Palhaçaria

Ademar Guerra, e é oferecida pelo 
governo do Estado, por meio da Secre-
taria de Cultura e Economia Criativa, 
Poiesis e conta com apoio da Funda-
ção. A organização é da Cia Império 
Teatral. 

O coordenador artístico da Cia, 
Marcos Roberto de Queiroz, explica 
que o objetivo é qualificar cada vez 
mais os participantes, inclusive pessoas 
da comunidade. 

“Além da atividade de domingo, 

haverá outras oficinas até outubro e 
aqueles que participarem de todas 
receberão certificação em qualificação 
de artes”. 

Serviço
Oficina de Interpretação com 
ênfase em Palhaçaria 
Dia: 9/6/2019
Horário: das 9h às 16h
Local: Auditório Maristela 
de Oliveira – Sede Fundacc
Endereço: Rua Santa Cruz, 396, 
Centro, Caraguatatuba

A Escola Estadual Colônia dos 
Pescadores  e a Fundacc – Fundação 
Educacional e Cultural de Caragua-
tatuba, em parceria com a Prefeitura 
Municipal, por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente, realizam na sexta-feira 
(7/6), a 8ª edição do Desfile de Moda 
Sustentável 2019.

Este ano o tema é ‘Volta ao Mundo e 
suas Maravilhas’ e o evento é destaque 
na semana em que se comemora o Dia 
Mundial do Meio Ambiente. Os mais 
de 180 alunos do 3º ano do Ensino 
Médio da E.E. Colônia dos Pescadores 
trabalham na organização do evento 
que já se tornou uma tradição. 

Pela primeira vez, a atração sai do 
pátio da unidade escolar e ganha as 
ruas, chegando à Praça do Caiçara, 
(atrás do Museu de Arte e Cultura de 
Caraguatatuba – MACC), e começará 
a partir das 20h. 

O idealizador do desfile, professor 
de Artes José Antonio Carrera Pe-
reira,  conta com a colaboração dos 

Alunos da E.E. Colônia dos Pescadores promovem Des-
file de Moda Sustentável na Semana do Meio Ambiente

 Ainda conforme ele, o tema es-
colhido surgiu pelo fato de criar e 
produzir os figurinos exagerados e 
glamorosos de maneira fantasiosa, de 
acordo com os países escolhidos “po-
dendo ter como inspiração qualquer 
personalidade que busca demonstrar 
de uma forma a cultura popular da-
quela localidade, demonstrando sua 
diversidade cultural e histórica através 
da forma livre de se expressar”.

O professor Carrera agradeceu a 
parceria com a Fundacc e Prefeitura 
de Caraguatatuba para que o desfile 
pudesse ser realizado de maneira 
grandiosa.

Serviço
8º Desfile de Moda Sustentável 2019 

- Volta ao Mundo e suas Maravilhas
Dia:  7/6/2019
Horário: 20h
Local: Praça do Caiçara, (atrás do 

Museu de Arte e Cultura de Caragua-
tatuba – MACC) - Centro 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019 - EDITAL Nº 116/2019 - 
PROCESSO Nº 13140/2019 
JOSÉ RICARDO ANTUNHA LOPES GASPAR, Secretário Municipal de Urbanismo da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba faz 
saber aos interessados que se encontra aberto nesta Prefeitura o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019, cujo objeto é o CREDENCIAMENTO DE EM-
PRESAS DE ESPORTES NÁUTICOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES NÁUTICAS DE LAZER PARA AS 
VAGAS NAS PRAIAS DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA – Recebimento das Propostas será até as 9h30min do dia 25/06/2019, e nesta mesma, às 
10h00min, serão abertos em ato público, pela Comissão Especial de Avaliação - Av. Siqueira Campos, 44, Centro. O Edital encontra-se disponível no site da 
Prefeitura: www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes.

Atas, editais e publicações

professores Sônia Antunes (Língua 
Portuguesa), Ludmila (Biologia), 
Adriana (Sociologia) e Jorge (História).  
    Toda a produção das peças a serem 
usadas é feita pelos estudantes como 
parte das atividades do segundo bimes-
tre. “A realização deste projeto busca 
trabalhar a interdisciplinaridade entre 

as matérias com o propósito de fazer 
com que os alunos percebam como 
reutilizar e reciclar materiais descartá-
veis, criando um novo estilo de roupa, 
utilizando de sua própria capacidade 
para criar, desenhar, confeccionar e 
montar a sua produção”, explica o 
professor idealizador.
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Começou a etapa final da Gincana 
da Solidariedade! A meta agora é ar-
recadar a maior quantidade de feijão 
para Caraguatatuba ser a campeã.

Gincana da Solidariedade: começou a 
arrecadação de feijão

A cidade está na final da 20ª Gin-
cana da Solidariedade. A EMEF 
Prof.º Euclydes Ferreira, que re-
presenta o município na ação, foi 

classificada após fazer história com 
a arrecadação recorde de mais de 48 
toneladas de arroz.

Pontos de arrecadação
O alimento pode ser entregue em 

qualquer escola municipal, na Secre-

taria de Educação ou qualquer outra 
secretaria municipal.

Em breve divulgaremos ações de 
arrecadação em locais e datas espe-
cíficas.

O período de arrecadação irá até 
o dia 24 de junho.

A grande final acontecerá no 
dia 26 de junho, em São José dos 
Campos.

Fotos: Bruna Marcondes 

A equipe de Beach Tennis de Ca-
raguatatuba esteve no último final 
de semana no Tênis Clube de Mogi 
das Cruzes para a disputa da Copa 

Beach Tennis de Caraguá conquista 
seis medalhas em Mogi das Cruzes

Amazon - competição que possui a 
chancela da Federação Paulista de 
Tênis. No total, a cidade foi represen-
tada por 22 atletas que conquistaram 
seis medalhas. 

Os destaques da equipe foram: 
Arthur Marinho, campeão na cate-
goria masculina B; Pedro Barbosa 
e Viviane Ferreira, campeões na 
categoria mista C; Richard Gomes 
e Paula Mariana, vice-campeões na 
categoria mista C; Milton Diniz e 

Iago Almeida, 3° lugar na categoria 
masculina B; Milton Diniz e Bruna 
Marcondes, 3° lugar na categoria 
mista B; e Richard Gomes e Yan 
Marcus, 3° lugar na categoria mas-
culina C.

O Beach Tennis
O Beach Tennis (tênis de praia) 

foi criado no final da década de 80 
na província de Ravena, na Itália. 
Segundo a federação internacio-

nal da modalidade, mais de 500 
mil pessoas praticam o esporte por 
todo o mundo. No Brasil, o esporte 
foi apresentado oficialmente ape-
nas em 2008 no Rio de Janeiro.

As aulas
As aulas de Beach Tennis em 

Caraguá são gratuitas e ministra-
das pelos professores Mario Arouca 
e Letícia Uva. Elas acontecem as 
terças e quintas, na praia da Mar-
tim de Sá, e as quartas e sextas, na 
praia do Camaroeiro (no espaço 
conhecido como Mangue). As aulas 
acontecem das 15h às 18h e tem o 
apoio da Secretaria de Esportes e 
Recreação de Caraguatatuba.

OPORTUNIDADE ÚNICA
APTO À VENDA NO COND VILA DOS INGLESES, FRENTE PARA A 

AVENIDA ANCHIETA, NO CENTRO, MOBILIADO, COMPLETO, 2 GA-
RAGENS, 3 QUARTOS, CONDOMÍNIO DE ALTO PADRÃO, LAZER 

COMPLETO. VALOR R$ 700.000,00 - TRATAR DIRETO C PROPRIETA-
RIO (12) 9.8235 0100
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HOMEM É EXECUTADO 
NO MASSAGUAÇU

Na noite da última sexta-feira, um homem, 
identificado dois dias depois, com o nome Mario, 
foi morto a tiros na Rua Antonio de Salema, no 
bairro Massaguaçu, reigão Norte de Caraguata-
tuba. Ele estaria em um veículo Fiat Uno preto 
de duas portas com uma carretinha. 

O homem foi atingido por quatro tiros, um deles 
na nuca. Também havia marcas de tiros no carro 
e muito sangue no interior do veículo. 

De acordo com informações, a vítima só iden-
tificada posteriormente seria morador da cidade 
de Campinas no interior de São Paulo, mas estaria 
na cidade há algum tempo residindo temporaria-
mente no bairro Morro do Algodão na região sul 
da cidade.

Nossa reportagem tomou conhecimento ainda 
de que a vítima seria um prestador de serviços 
do empresário Joacir José Peron mais conhecido 
como “ Peron”, executado dentro de seu restau-
rante enquanto tomava café da manhã no dia 30 
de Abril. 

No veículo da vítima haviam diversas anotações 
de serviços como de “ elétrica “ que supostamente 
teria prestado ao empresário morto. A polícia 
deve investigar se há alguma relação entre os 
crimes. Até o momento ninguém foi preso pela 
morte de “ Peron”. Denúncias podem ser feitas 
no telefone 197.

Mulher é surpreen-
dida tentando entrar 
com droga no CDP de 

Caraguá
Uma mulher foi surpreendida tentando entrar 

com droga no CDP de Caraguá.  Segundo a SAP 
(Secretaria da Administração Penitenciária), a mu-
lher foi flagrada ao tentar entrar com a droga, no 
domingo 02/06, no Centro de Detenção Provisória 
“Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira”, o CDP de 
Caraguatatuba. 

A mulher, que é esposa de um detento, foi flagrada 
após um objeto estranho ter sido identificado em sua 
região abdominal, a partir de imagens geradas pelo 
escaneamento corporal. Ao ser interrogada, a mulher 
de 33 anos confessou que possuía um invólucro com 
17 gramas de maconha introduzido na vagina.

Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde 
foi lavrado o Boletim de Ocorrência e teve seu nome 
suspenso do rol de visitas. A direção do presídio en-
viou comunicado para a Vara de Execuções Criminais 
e instaurou Procedimento Disciplinar Apuratório.

15 máquinas caça ní-
queis são encontradas 

em bingo clandestino no 
Centro de Caraguá

Ao menos 15 máquinas caça níqueis foram en-
contradas em um bingo clandestino no Centro de 
Caraguatatuba.  O flagrante ocorreu durante uma 
Operação da Polícia Civil deflagrada na terça-feira 
28/05, para cumprir mandados de busca e apreensão. 
A casa de jogos de azar funcionava na Rua Teotino 
Tibiriçá Pimenta, na região central da cidade de 
Caraguatatuba.

Segundo os investigadores, ninguém foi preso na 
residência, porém foram apreendidas 15 máquinas 
caça-níqueis que eram utilizadas por clientes.

A residência fica a 50 metros da Prefeitura da 

cidade. O dono do imóvel deverá ser intimado para 
comparecer à delegacia para prestar depoimentos e 
contar para quem estava alugado o imóvel.

Foi preciso usar um caminhão guincho para trans-
portar as máquinas caça níqueis até a delegacia da 
cidade onde foi elaborado o boletim de ocorrência 
de exploração de jogos de azar.

Estudantes de enferma-
gem são detidos por en-
volvimento com drogas 

na Martim de Sá
Três alunos do quinto semestre de enfermagem 

da Faculdade Módulo, em Caraguatatuba, foram 
detidos pela Polícia Militar fumando maconha, na 
manhã do último dia 28, e devem responder por 
tráfico ou uso de drogas. Segundo a PM, eles alega-
ram ser usuários, mas acabaram indiciados devido 
a quantidade de droga que portavam, cerca de 25 
gramas de Cannabis Sativa (Maconha).

A ocorrência foi registrada próximo a faculdade, 
na travessa José Bonifácio, bairro Martin de Sá, onde 
a PM fazia patrulhamento devido ao roubo de uma 
motocicleta na noite anterior. Segundo a equipe, 
quando se aproximaram dos jovens, perceberam 
que faziam uso do cigarro de maconha. Em revista 
pessoal nas bolsas, foi localizado ainda um canivete 
e um dichavador.

Os acusados A.V.M.S., B.F.C. e L.M.M. recebe-
ram voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de 
Polícia, onde a delegada de plantão elaborou termo 
circunstanciado baseado na lei de entorpecentes. Os 
estudantes foram indiciados e liberados.
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PÁGINA 24

ILHABELA

SÃO SEBASTIÃO 

Atendimentos em junho visam atender
mais de 700 pessoas em toda cidade 
PÁGINA 22

Ilhabela nomeia Gracinha, primeira prefeita 
negra do Litoral Norte 
Em um fato histórico, Gracinha (PSD) foi empossada e se tornou a primeira prefeita 
negra da região; conheça um pouco de sua história

Fisioterapia ortopédica
em São Sebastião

CARAGUATATUBA 

Evento ocorre entre os dias 12 e 16 
de junho, na Praça da Cultura 
PÁGINA 24

Jazz & Vinhos Festival 
será em junho 

SÃO SEBASTIÃO 

Grupo busca promover beleza e cultura 
negra em toda região

PÁGINA 12

Moda afro em Maresias
reúne jovens 

RO
NALD KRAAG
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Temos vagas sim!
Fomos entender a relação entre o nível de desemprego no Brasil subindo e as
vagas no PAT de Caraguatatuba em aberto

A os muitos que possam 

se confundir, prossio-

nalização não é a mes-

ma coisa que prossio-

nalismo. Prossionalismo é a 

capacidade de realizar o seu 

trabalho de forma competente e 

bem planejada. Já prossionaliza-

ção é o processo que se segue até 

um determinado nível de especi-

alização, é a capacitação em si.

   Após a liberação de dados do 

Instituto Brasileiro de Geograa e 

Estatísticas [IBGE], no qual ar-

mou que mais de 13 milhões de 

brasileiros estão desempregados 

no país, e a informação de que o 

Posto de Atendimento ao Traba-

lhador [PAT] está nalizando os 

meses com vagas que não foram 

preenchidas, o Expresso Jornal 

foi às ruas vericar a relação 

dessas duas informações. 

– A maior diculdade de con-

tratação é a falta de prossionali-

zação e desenvolvimento de po-

tencialidades dos candidatos. 

Exceto pelas vagas de primeiro 

emprego, não é fácil encontrar 

pessoas que cumpram as exigên-

cias das vagas ofertadas – disse 

Allan Mattos Philadelpho, au-

xiliar administrativo do posto PAT 

de Caraguatatuba.

Os órgãos públicos oferecem 

para a cidade cursos prossionali-

dades que atendem diversos 

setores e idades. 

Senai, Senac, Sebrae, Fundo 

Social de Solidariedade, Fundacc 

e PAT são só algumas das parti-

ções governamentais que ofer-

tam cursos, palestras e orienta-

ções certicadas. 

– Aqui no PAT oferecemos 

orientações básicas para entrevis-

tas de emprego e criação de 

currículos, mas nas últimas vezes 

que abrimos vagas não consegui-

mos interessados em participar a 

ponto de formar uma turma – 

conta Alan.

Outra opção que mantém nú-

mero de vagas em aberto é a dos 

prossionalizados optarem por 

serviços não registrados, de for-

ma autônoma. Ou aqueles que 

optam por formações artesanais 

ou artísticas.

Bibiana Américo, 43 anos, 

trabalha como autônoma e é 

participante dos cursos ofereci-

dos pela prefeitura. 

– Eu escolhi trabalhar como 

autônoma, porque me traz uma 

exibilidade que nenhum outro 

emprego me traria. E sempre que 

abre inscrições para algum curso 

que me interessa eu ainda tenho 

tempo de fazer sem problemas, 

vou ao banco, ao médico. É 

realmente vantajoso para mim – 

disse. 

MÃO DE OBRA

Segundo Allan, o PAT de Cara-

guatatuba nalizou 2018 com o 

total de 878 colocações no mer-

cado de trabalho. 

– Já estamos com 226 pessoas 

estabelecidas no mercado de 

trabalho pelo PAT este ano, e o 

maior número de contratações 

acontece durante o inverno – diz. 

O Expresso questionou a di-

visão do estado qual é a análise de 

vagas da cidade, e fomos informa-

dos de que há vagas que não 

conseguem ser preenchidas pelo 

PAT e criam uma deciência no 

mercado de trabalho de Caragua-

tatuba, como por exemplo: me-

cânico, padeiro, eletricista de 

auto, pizzaiolo, nutricionista, far-

macêutico e prossionais na área 

hoteleira. Para estas áreas, o PAT 

orienta que além dos cursos 

prossionalizantes seja feito o 

estágio na área. 

– Todas as empresas e órgãos 

públicos que forem ofertar 

cursos, pedimos que entrem em 

contato com o PAT para que 

possamos ajudá-los com a parte 

do estágio. As empresas encaram 

como um diferencial no currículo 

oferecido, o que torna um dife-

rencial no momento da contrata-

ção, pois o aluno já termina o 

curso com a tão exigida experiên-

cia – conclui Allan.
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SAMMARA ALBUQUERQUE 
sammara@expressolitoral.com.br
Estudante do curso de Jornalismo
Sob supervisão: equipe Expresso Jornal 

PAT de Caraguatatuba 
realizou 19.116 
atendimentos em 
2018
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ESPECIAL  |  DENGUE 

Litoral Norte registra quase 2 mil 
casos de Dengue em 2019
Caraguatatuba lidera o ranking de casos com 1.445 positivos, seguida 
de São Sebastião e Ilhabela, respectivamente, com 355 e 98 positivos

limpar – comentou Wanderleia. 

Diante do aumento de casos 

em todo Litoral Norte, as Pre-

feituras Municipais viabilizam 

ações de combate a dengue nos 

três municípios, mas as chuvas 

que afetaram o Litoral Norte nos 

últimos dias ocasionam também 

cuidados redobrados na hora da 

inspeção para evitar acúmulo de 

água. Dentre as ações das três 

cidades estão às vistorias feitas 

pelas Vigilâncias Epidemiológicas 

e do Centro de Controle de Zoo-

noses [CCZ] em imóveis para 

identicação e remoção de cria-

douros e aplicação de inseticida 

para eliminação dos mosquitos, 

além de orientações e alertas 

quantos aos cuidados com caixas 

d'água destampadas, garrafas, 

pneus, recipientes e demais 

objetos que podem concentrar 

água parada. 

Para reforço, Caraguatatuba 

conta com auxílio da Carreta da 

Saúde que desde abril tem a 

proposta de atendimento médico 

24 horas para pessoas com 

dengue. A iniciativa ajuda a aliviar 

o volume de pessoas nas Uni-

dades de Pronto Atendimento 

[UPA], mas ainda assim existem 

aquelas que optam por não uti-

lizar nenhum serviço médico para 

diagnóstico, como é o caso de 

Gabriela de Oliveira Silva, mora-

dora do bairro Gaivotas, na cidade 

de Caraguatatuba. 

– Não utilizei, porque é muito 

demorado – comenta.

Gabriela, apesar de sentir a 

maioria dos sintomas, ca na lista 

dos casos não contabilizados de 

dengue no município. 

A tendência nessa época é que 

diminua a proliferação dos mos-

quitos, mas as chuvas contribu-

em de forma negativa para que tal 

fato ocorra. 

A orientação geral das prefeitu-

ras é o uso constante de repelen-

tes e cuidados com os focos do 

mosquito, que se encontram, 

principalmente, nas residências e 

comércios do município.  

N o período anteceden-

te a aproximação do 

inverno ainda é pos-

sível sentir as tempe-

raturas mais elevadas ao longo do 

dia, seguidas, muitas vezes, das 

chuvas, precursoras do acúmulo 

de água. Esse cenário, que é 

comum no Litoral Norte nessa 

época, também é propício à 

proliferação em maior escala de 

um inimigo comum dos brasilei-

ros: o mosquito Aedes Aegypti, 

transmissor da dengue.

Os casos conrmados de den-

gue em Caraguatatuba, Ilhabela e 

São Sebastião somam quase 2 mil 

neste ano. Essa média, que cre-

sce a cada semana, já é maior da 

que registrada ao longo dos 

últimos dois anos. Até o dia 31 de 

maio, foram noticados 4.819 

casos da doença em Caragua-

tatuba, sendo 1.445 positivos.  

São Sebastião ca atrás com 355 

casos conrmados até o dia 31 e 

ainda sem a necessidade de 

decretar epidemia, com base no 

cálculo do número de habitantes 

versus o número de casos. Ilha-

bela ca por último, com 98 casos 

conrmados de dengue até o dia 

31 de maio. 

Em 2018, Caraguatatuba re-

gistrou 10 casos, cando atrás de 

Ilhabela e São Sebastião que, 

respectivamente, registraram 44 

e 35. Já em 2017 foram 13 casos 

conrmados da doença, sendo o 

último no mês de setembro. 

Ilhabela, no mesmo ano, teve 

pouco mais de 10 casos. O surto 

da doença veio mesmo em 2014, 

com mais de 3,7 mil infectados 

com o vírus da dengue. 

Após uma semana sentindo os 

efeitos da doença, Wanderleia 

Medeiros da Silva, moradora do 

bairro Jaraguá, em São Sebastião, 

diz que se preocupava mais com a 

lha de 7 anos na hora de fazer o 

uso do repelente, mas os hábitos 

no dia a dia mudaram. 

– Passei a usar aquele repelente 

elétrico durante o dia em casa e o 

repelente comum com mais 

frequência. Além disso, a dengue 

afeta a realização de tarefas 

rotineiras. A gente quer car 

deitado o dia todo. Eu fazia poucas 

coisas como preparar a comida e 

lavar um pouco de louça, mas só 

isso, não tinha disposição – ex-

plica Wanderleia ao Expresso. 

O doente pode sentir sintomas 

como febre, perda de apetite e 

náuseas; sintomas que podem 

levar a pessoa a car desidratada 

e, em consequência, agravar o 

quadro da doença. 

– Trabalho na Unidade de 

Tratamento de Gás Monteiro 

Lobato [UTGCA] e o médico 

comentou que as chances da 

contaminação ter sido em Cara-

guatatuba foi maior, mas não 

descarto que o lugar que moro 

seja difícil. Na minha rua tem um 

rio e é muito difícil a prefeitura 

RAIANA BITENCOURT 
raiana@expressolitoral.com.br
Estudante do curso de Jornalismo
Sob supervisão: equipe Expresso Jornal 
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Caixas d’água 
destampadas, 
garrafas, pneus, 
recipientes e
demais objetos 
são locais propícios 
para o mosquito, 
pois podem
concentrar água 
parada

DIVULGAÇÃO

Além de menor os mosquitos comuns, o Aedes aegypti, que
também é transmissor da chikungunya, zika e da febre amarela 
urbana tem listras brancas no dorso, na cabeça e nas pernas
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Secretaria de Turismo de�ne programação 
musical do Jazz & Vinhos Festival
Evento será realizado de 12 a 16 de junho na Praça da Cultura (Avenida 
da Praia). Uma atração a mais para o Mês dos Namorados

A 4ª edição do Jazz & 

Vinhos Festival terá 

pelo menos 18 atra-

ções musicais. A pro-

gramação foi denida pela Secre-

taria de Turismo (SETUR) de 

Caraguatatuba. O evento será 

realizado de 12 a 16 de junho na 

Praça da Cultura (Avenida da 

Praia). Uma atração a mais para o 

Mês dos Namorados.

Participam artistas locais e 

convidados que trazem o que há 

de melhor no mundo do jazz e 

blues, aliada ao bom vinho e boa 

gastronomia. 

Para o secretário de Turismo, 

Cristian Bota, o Jazz & Vinhos é 

um ótimo evento do calendário 

turístico de Caraguatatuba e o 

objetivo do prefeito Aguilar Junior 

é fomentar a chamada baixa 

temporada. 

– Este é um evento de qualida-

de, com ótima gastronomia e 

especial para os apreciadores do 

bom vinho, atraindo turistas e ao 

mesmo tempo gerando renda 

para a nossa população – destaca.

MÚSICA

São 18 atrações já fechadas 

para o festival, entre eles, o 

Benoit Decharneux Jazz Quartet, 

que toca na sexta-feira (14). O 

guitarrista belga Benoit Decha-

rteux - radicado em São José dos 

Campos - apresenta o projeto 

"Smooht Jazz", com seu quarteto 

instrumental.

Do jazz cigano, passando pelo 

blues, jazz standard e cool jazz, a 

banda abre espaço para improvi-

sos e solos dos integrantes com 

muito swing. O objetivo é difundir 

entre a população da região mais 

sobre o jazz, um estilo musical 

pouco divulgado no Brasil.

No repertório, o quarteto apre-

senta composições próprias e de 

grandes nomes do Jazz como 

Charlie Parker, Miles Davis, 

Django Reinhardt, Cole Porter, 

Wayne Shorter entre outros.

A banda é formada por Benoit 

Decharneux (Guitarra acústica), 

Raul de Sá (Piano), Henrique 

Macedo (Baixo) Elias Pontes 

(Bateria). 

LUANA MASCARI

De Caraguatatuba, uma con-

vidada especial é a cantora Luana 

Mascari que traz consigo a força e 

a coragem de quem busca a cada 

dia seu lugar ao sol. Ilustrando as 

diversas facetas da vida feminina, 

a luta pela liberdade de paradig-

mas e conceitos, as vivências boas 

e intoleráveis do universo que só 

elas entendem, ela traz da dor às 

conquistas em um repertório 

carregado de emoções e muita 

força, como a verdadeira repre-

sentação da versatilidade da 

mulher brasileira.

Em mais de 16 anos de carrei-

ra, a cantora, pianista, tecladista, 

ukulelista e compositora dedi-

cou-se à MPB, se aprofundando 

nesse vasto e rico universo 

cultural, tendo como ícones a 

grande Elis Regina e o Pianista 

Cesar Camargo Mariano. Buscou 

contato com outros músicos e 

escolas de música da Grande São 

Paulo, o que a fez progredir 

incansavelmente.

Em 2018 gravou seu primeiro 

DVD, “Ser Liberto”,  nome 

também de uma de suas composi-

ções que no mesmo ano foi 

premiada no 2º Festival da 

Canção de Caraguatatuba. Atual-

mente vem ganhando visibilidade 

e seguidores nas redes sociais e 

plataformas de streaming, com 

destaque para os singles “Voa” e 

“Meu Blues”. 

BIG TIME ORCHESTRA

Outra participação especial 

nesta edição é da Big Time Or-

chestra que se apresenta no 

sábado (15). 

Depois de alcançar fama 

nacional com a participação no 

Programa SuperStar® da Rede 

Globo, a “Big Band mais amada 

do Brasil” chega ao seu 13º ano de 

vida renovada, reformulada e 

pronta para escrever os próximos 

capítulos de sua história, marca-

da por conquistas e outras gran-

des canções. 

A programação completa do 

evento Jazz e Vinho Festival você 

encontra no portal caraguatatu-

ba.sp.gov.br. 

DA REDAÇÃO 
redacao@expressolitoral.com.br

DIVULGAÇÃO

Luana Mascari será uma
das atrações, no dia 12 
de junho, às 20h  
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