
 

 

 

 



 

 

 

 

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

hoje na mídia 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta-Feira e Quinta-Feira 30 e 31 de Outubro de 2019. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Caraguá: 80% das obras de água e esgoto estarão concluídas em onze anos 

 

Radar Litoral 

Polícia 

Em menos de quatro horas, Polícia Militar recupera moto furtada e prende um 

por receptação em Caraguá 

 

Geral 

PAT de Caraguatatuba disponibiliza vagas de emprego em diversas áreas 

 

Meio Ambiente 

Novo contrato da Prefeitura de Caraguá com Sabesp prevê antecipação de 

obras de água e esgoto para seis anos 

 

Educação 

Instituto Federal de Caraguatatuba abre inscrições de processo seletivo para 

160 vagas 

 

Portal Costa Azul 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba disponibiliza vagas de emprego em diversas áreas 
 

Caraguatatuba 

Cemitério Municipal de Caraguatatuba aguarda receber 4 mil visitantes no Dia 

de Finados 
 

Caraguatatuba 

Novo contrato da Prefeitura de Caraguá com Sabesp prevê antecipação de 

obras de água e esgoto para seis anos 
 

Portal Caiçara 

Caraguatatuba 

Estado e Sabesp assinam contrato com a Prefeitura de Caraguá para 

investimentos de R$ 422 milhões em água e esgoto 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/caragua-80-das-obras-de-agua-e-esgoto-serao-executadas-nos-proximos-dez-anos/
https://radarlitoral.com.br/noticias/13456/em-menos-de-quatro-horas-policia-militar-recupera-moto-furtada-e-prende-um-por-receptacao-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/13456/em-menos-de-quatro-horas-policia-militar-recupera-moto-furtada-e-prende-um-por-receptacao-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/13461/pat-de-caraguatatuba-disponibiliza-vagas-de-emprego-em-diversas-areas
https://radarlitoral.com.br/noticias/13460/novo-contrato-da-prefeitura-de-caragua-com-sabesp-preve-antecipacao-de-obras-de-agua-e-esgoto-para-seis-anos
https://radarlitoral.com.br/noticias/13460/novo-contrato-da-prefeitura-de-caragua-com-sabesp-preve-antecipacao-de-obras-de-agua-e-esgoto-para-seis-anos
https://radarlitoral.com.br/noticias/13465/instituto-federal-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-de-processo-seletivo-para-160-vagas
https://radarlitoral.com.br/noticias/13465/instituto-federal-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-de-processo-seletivo-para-160-vagas
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/10/30/PAT-de-Caraguatatuba-disponibiliza-vagas-de-emprego-em-diversas-%C3%A1reas
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/10/30/Cemit%C3%A9rio-Municipal-de-Caraguatatuba-aguarda-receber-4-mil-visitantes-no-Dia-de-Finados
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/10/30/Cemit%C3%A9rio-Municipal-de-Caraguatatuba-aguarda-receber-4-mil-visitantes-no-Dia-de-Finados
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/10/30/Novo-contrato-da-Prefeitura-de-Caragu%C3%A1-com-Sabesp-prev%C3%AA-antecipa%C3%A7%C3%A3o-de-obras-de-%C3%A1gua-e-esgoto-para-seis-anos
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/10/30/Novo-contrato-da-Prefeitura-de-Caragu%C3%A1-com-Sabesp-prev%C3%AA-antecipa%C3%A7%C3%A3o-de-obras-de-%C3%A1gua-e-esgoto-para-seis-anos
http://www.portalcaicara.com.br/estado-e-sabesp-assinam-contrato-com-prefeitura-de-caragua-para-investimentos-de-r-422-milhoes-em-agua-e-esgoto/
http://www.portalcaicara.com.br/estado-e-sabesp-assinam-contrato-com-prefeitura-de-caragua-para-investimentos-de-r-422-milhoes-em-agua-e-esgoto/


 

 

 

Cotidiano 

Abertas inscrições para 160 vagas no processo seletivo do Instituto Federal de 

Caraguá 

 

Expresso Litoral 

Caraguatatuba 

Estado e SABESP assinam contrato para investimento de R$ 422 mi em água 

e esgoto 

 

Caraguatatuba 

Vagas de emprego em diversas áreas estão disponíveis no PAT de 

Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Domingo acontece o Campeonato Municipal de Karatê no CEMUG 

 

Contra e Verso 

Coluna Política 

Câmara instaura CPI sobre Áudio de Vereadores 

 

Repórter Litoral 

Geral 

‘Turma do Nosso Amiguinho’ e Espaço Kids são mais atrações do 3º Aviva 

Caraguá 

 

Política 

Jovens Vereadores realizam sessão nesta quarta-feira 

 

Geral 

ONG de Caraguatatuba participa de evento de música gospel para arrecadar 

fundos 

 

Geral 

Novo contrato da Prefeitura com Sabesp prevê antecipação de obras de água e 

esgoto para seis anos 

 

Polícia 

Homem é preso após disparos de arma de fogo em bairro badalado em 

Caraguatatuba 

 

Meon 

Variedades 

3º Aviva Caraguá começa nesta quinta 

 

http://www.portalcaicara.com.br/abertas-inscricoes-para-160-vagas-no-processo-seletivo-do-instituto-federal-de-caragua/
http://www.portalcaicara.com.br/abertas-inscricoes-para-160-vagas-no-processo-seletivo-do-instituto-federal-de-caragua/
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2193/estado-e-sabesp-assinam-contrato-para-investimento-de-r-422-mi-em-aagua-e-esgoto
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2193/estado-e-sabesp-assinam-contrato-para-investimento-de-r-422-mi-em-aagua-e-esgoto
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2198/vagas-de-emprego-em-diversas-aareas-estaao-disponaiveis-no-pat-de-caraguatatuba
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2198/vagas-de-emprego-em-diversas-aareas-estaao-disponaiveis-no-pat-de-caraguatatuba
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2204/domingo-acontece-o-campeonato-municipal-de-karatae-no-cemug
https://contraeverso.com.br/camara-instaura-cpi-sobre-audio-de-vereadores/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/10/30/turma-do-nosso-amiguinho-e-espaco-kids-sao-mais-atracoes-do-3o-aviva-caragua/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/10/30/turma-do-nosso-amiguinho-e-espaco-kids-sao-mais-atracoes-do-3o-aviva-caragua/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/10/30/jovens-vereadores-realizam-sessao-nesta-quarta-feira/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/10/31/ong-de-caraguatatuba-participa-de-evento-de-musica-gospel-para-arrecadar-fundos/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/10/31/ong-de-caraguatatuba-participa-de-evento-de-musica-gospel-para-arrecadar-fundos/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/10/31/novo-contrato-da-prefeitura-com-sabesp-preve-antecipacao-de-obras-de-agua-e-esgoto-para-seis-anos/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/10/31/novo-contrato-da-prefeitura-com-sabesp-preve-antecipacao-de-obras-de-agua-e-esgoto-para-seis-anos/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/10/31/homem-e-preso-apos-disparos-de-arma-de-fogo-em-bairro-badalado-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/10/31/homem-e-preso-apos-disparos-de-arma-de-fogo-em-bairro-badalado-em-caraguatatuba/
http://www.meon.com.br/variedades/variedades/3o-aviva-caragua-comeca-nesta-quinta


 

 

 

Região 

Caraguatatuba tem serviço de 'taxi boat' pela metade do preço a partir desta 

sexta 

 

Agora Vale 

Concurso e Emprego 

Começam as inscrições do concurso público de Guarda Civil Municipal de 

Caraguatatuba 

 

Ubatuba Acontece 

Região 

Serviço de táxi boat nas praias de Caraguatatuba passa a vigorar com 50% de 

desconto a partir de sexta-feira (01) 

 

Região 

Abertas inscrições para 160 vagas no processo seletivo do Instituto Federal de 

Caraguatatuba 

 

Região 

Morador do bairro Martin de Sá denuncia autor de disparos na via pública em 

Caraguatatuba 

 

Região 

Caraguatatuba assina novo contrato com a Sabesp no valor de R$ 422 milhões 

para água e esgoto 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Calendário do Link: reportagem volta ao bairro do Golfinho em Caraguatatuba 

 

Expressão Caiçara 

Ano XXXI – Edição 1351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meon.com.br/noticias/regiao/caraguatatuba-tem-servico-de-taxi-boat-pela-metade-do-preco-a-partir-desta-sexta
http://meon.com.br/noticias/regiao/caraguatatuba-tem-servico-de-taxi-boat-pela-metade-do-preco-a-partir-desta-sexta
https://www.agoravale.com.br/noticias/concursos-e-emprego/comecam-as-inscricoes-do-concurso-publico-de-guarda-civil-municipal-de-caraguatatuba
https://www.agoravale.com.br/noticias/concursos-e-emprego/comecam-as-inscricoes-do-concurso-publico-de-guarda-civil-municipal-de-caraguatatuba
http://ubatubaacontece.com.br/servico-de-taxi-boat-nas-praias-de-caraguatatuba-passa-a-vigorar-com-50-de-desconto-a-partir-de-sexta-feira-01/
http://ubatubaacontece.com.br/servico-de-taxi-boat-nas-praias-de-caraguatatuba-passa-a-vigorar-com-50-de-desconto-a-partir-de-sexta-feira-01/
http://ubatubaacontece.com.br/abertas-inscricoes-para-160-vagas-no-processo-seletivo-do-instituto-federal-de-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/abertas-inscricoes-para-160-vagas-no-processo-seletivo-do-instituto-federal-de-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/morador-do-bairro-martin-de-sa-denuncia-autor-de-disparos-na-via-publica-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/morador-do-bairro-martin-de-sa-denuncia-autor-de-disparos-na-via-publica-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-assina-novo-contrato-com-a-sabesp-no-valor-de-r-422-milhoes-para-agua-e-esgoto/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-assina-novo-contrato-com-a-sabesp-no-valor-de-r-422-milhoes-para-agua-e-esgoto/
https://globoplay.globo.com/v/8046182/programa/
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Veículo: Radar Litoral 

 
Em menos de quatro horas, Polícia Militar recupera moto 

furtada e prende um por receptação em Caraguá 

 

Equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta) da Polícia Militar 
prendeu, na tarde desta segunda-feira (29), um homem por receptação de uma 
motocicleta furtada há menos de quatro horas em Caraguatatuba. 

Durante patrulhamento pela Avenida José da Costa Pinheiro Júnior, no Bairro 
Perequê-Mirim, os policiais militares avistaram uma motocicleta com dois homens. 
Após breve acompanhamento, foi feita a abordagem, onde nada de ilícito foi 
encontrado. 

Porém, em pesquisa na placa, foi constatado que a moto Suzuki vermelha fora 
furtada por volta das 12h40, no Bairro do Indaiá. A ocorrência teve início às 15h10. 

Os indivíduos foram levados ao Distrito Policial, onde o condutor da moto ficou à 
disposição da justiça por receptação, enquanto que o garupa foi liberado, pois 
alegou que estava de carona. 
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PAT de Caraguatatuba disponibiliza vagas de emprego em 

diversas áreas 

 

Após o 2º Mutirão do Emprego, que ofereceu mais de 350 vagas, o PAT continua 
disponibilizando diariamente oportunidade de recolocação profissional. 

Estão sendo oferecidas vagas para babá, motorista, auxiliar de cozinha, chefe de 
cozinha, operador de caixa e repositor. 

De acordo com o supervisor operacional do PAT, Allan Mattos, há inclusive vagas 
para quem não tem experiência. 

“Nossa principal função é a intermediação de mão de obra para as empresas que 
nos procuram. Praticamente, todos os dias, recebemos novas vagas. Minha 
sugestão é que as pessoas entrem diariamente na página do PAT e confiram os 
cargos disponíveis”, afirmou. 

Basta entrar no site da Prefeitura, www.caraguatatuba.sp.gov.br no ícone à 
direita Principais Serviços há a opção Trabalho, clique aí e chegará às Vagas no 
PAT 

PAT – Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré. As vagas possuem perfis específicos 
com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer variações. 
Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as 
disponibilizaram. Os interessados devem comparecer munidos de RG, CPF, CTPS 
e PIS. Telefone (12) 3882-5211. 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Novo contrato da Prefeitura de Caraguá com Sabesp prevê 

antecipação de obras de água e esgoto para seis anos 

 

Caraguatatuba renovou nesta quarta-feira (30/10) o contrato de prestação de 
serviços com a Sabesp. A Companhia assume por mais 30 anos o investimento 
em saneamento do município, que visa muito mais que distribuição de água, coleta 
e tratamento de esgotos, proporciona à população saúde e qualidade de vida. 

O contrato foi assinado entre o Governo do Estado, Prefeitura de Caraguatatuba e 
Sabesp. A parceria beneficiará mais de 120 mil pessoas na baixa temporada e 
mais de 300 mil durante a temporada de verão. 

O investimento com o novo contrato é de R$ 422 milhões em água e esgoto. Entre 
os benefícios, os destaques são as ampliações das estruturas e sistemas de 
reservação das Estações de Tratamento de Água (ETAs) Porto Novo e 
Massaguaçu.  

Em esgotamento sanitário, no período de oito meses já avançaram 53% as obras 
do Jardim Gaivotas – o prazo de execução é de dois anos. Outras prioridades são 
a ampliação dos sistemas de esgotos Indaiá, Jardim Adalgisa; implantação de 
coleta de esgotos para os bairros Golfinho, Jardim Terralão e melhoria dos 
sistemas Martim de Sá e Jaraguazinho, com implantação de novas redes e 
ampliação da cobertura em esgotos para imóveis atualmente não atendidos. 

Vale ressaltar que, conforme as necessidades, o contrato pode sofrer alterações e 
revisões a cada quatro anos com o intuito de atender sempre as demandas da 
cidade. 



 

 

 

O superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui Rodrigues Bueno, destacou a 
importância da palavra sanear, originária do latim sanus, que significa tornar 
saudável, habitável, higienizada. 

“Por isto a importância do dia de hoje, celebrar um seguro de saúde preventivo e 
coletivo à população dessa cidade, considerada a mais importante para o Litoral 
Norte. Para cada dólar investido em água e saneamento, economiza-se U$ 4,3 
dólares em saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
desta forma, seguimos no caminho certo”, relatou Rui. 

De acordo com o diretor de Sistemas Regionais da Sabesp, Ricardo Daruiz 
Borsari, essa renovação é um bem para a população de Caraguatatuba, onde do 
total acordado, cerca de 80% serão investidos nos primeiros 11 anos. “É uma 
decisão valorizada que daqui uma década vamos ver a diferença do município. 
Obrigado pela confiança em continuar com o trabalho em manter uma cidade 
saneada”, disse. 

O subsecretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 
Glaucio Atorre Pena, representando o governador João Dória, disse que 
Caraguatatuba está no rumo certo. “É uma decisão acertada, que minimizará os 
problemas de saúde pública. Sem dúvidas, para o período de veraneio será um 
grande investimento”, afirmou Glaucio Pena. 

O Prefeito Aguilar Junior disse que os investimentos representarão uma nova era 
para a cidade. “É uma nova era. Quanto mais qualidade de vida e balneabilidade 
no município, mais geração de negócios também. Vamos sempre caminhar mais 
para entregar o melhor para a população”, destacou. 

Aguilar Junior também abordou o Plano Municipal de Saneamento Básico, onde foi 
proposta a garantia de cinco mananciais, permitindo água por mais tempo, uma 
preocupação para os próximos 20 anos. “Enfrentamos problemas que nunca foram 
enfrentados e tenho certeza que em no mínimo seis anos, todas as obras já 
estarão em andamento”, garantiu o prefeito. 

“O contrato contempla 12 obras de diferentes pontos, uma delas no bairro 
Gaivotas, já em andamento. Um investimento de R$ 11 milhões, com 2 mil novas 
ligações de esgoto. Outro compromisso é resolver as questões das enchentes no 
bairro Golfinhos, que durante muito tempo ficou esquecido”, acrescentou o prefeito 
Aguilar Junior. 

Participaram também da cerimônia o presidente da Câmara, Carlinhos da 
Farmácia, vereadores e secretários municipais, funcionários da Sabesp e 
comunidade em geral. 
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Instituto Federal de Caraguatatuba abre inscrições de processo 

seletivo para 160 vagas 

 

O Instituto Federal de Caraguatatuba está com inscrições abertas para o processo 
seletivo dos cursos técnicos. 

Ao todo, são ofertadas 160 vagas para os cursos concomitante (aqueles que ainda 
estão cursando ensino médio) e subsequente (para quem concluiu o ensino 
médio). 

Todos são gratuitos e as inscrições vão até o dia 10 de novembro, podendo ser 
feitas por meio do site  https://processoseletivo.ifsp.edu.br/. Não há taxa de 
inscrição e o critério de seleção é por análise de currículo. 

Serão ofertadas 40 vagas para cada curso. Administração, Informática para 
Internet e Meio Ambiente são oferecidas no período vespertino. Já o curso de 
Edificações será no período noturno.  A seleção é feita a partir da nota final ou 
média final em Português e Matemática para o 9º ano (antiga 8º série).  

Para o curso técnico integrado ao ensino médio são oferecidas 40 vagas para 
Informática para Internet e a seleção também é feita pela nota final em português e 
matemática para o 8º ano (antiga 7ª série).  

Na modalidade Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) são ofertadas 
mais 40 vagas para o curso técnico em Administração no período noturno.  

Para a inscrição nos cursos é necessário anexar um documento comprobatório 
das notas. (Histórico do ensino fundamental ou documento oficial correspondente). 

https://processoseletivo.ifsp.edu.br/


 

 

 

Para os candidatos que possuem histórico escolar não numérico, (A, B, C/ P, PS), 
entre outros, é necessário consultar o edital nº 674 de 16 de setembro de 2019. 

As inscrições também podem ser feitas presencialmente na secretaria do Campus 
de Caraguatatuba das 10h às 20h. O endereço é Avenida Bahia, 1.739, no Indaiá. 
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PAT de Caraguatatuba disponibiliza vagas de emprego em 
diversas áreas 

 

Após o sucesso do 2º Mutirão do Emprego, que ofereceu mais de 350 vagas, o 

PAT continua disponibilizando diariamente oportunidade de recolocação 

profissional. 

 

 

Alta temporada chegando e quem está procurando emprego tem um lugar certo 

para buscar uma chance no mercado de trabalho – o Posto de Atendimento ao 

Trabalhador do município. 

Após o sucesso do 2º Mutirão do Emprego, que ofereceu mais de 350 vagas, o 

PAT continua disponibilizando diariamente oportunidade de recolocação 

profissional. 

Estão sendo oferecidas nesse momento vagas para babá, motorista, auxiliar de 

cozinha, chefe de cozinha, operador de caixa e repositor. 

De acordo com o supervisor operacional do PAT, Allan Mattos, há inclusive 

vagas para quem não tem experiência. 

“Nossa principal função é a intermediação de mão de obra para as empresas 

que nos procuram. Praticamente, todos os dias, recebemos novas vagas. 

Minha sugestão é que as pessoas entrem diariamente na página do PAT e 

confiram os cargos disponíveis”, afirmou. 



 

 

 

Basta entrar no site da Prefeitura, www.caraguatatuba.sp.gov.br no ícone à 

direita Principais Serviços há a opção Trabalho, clique aí e chegará às Vagas 

no PAT 

PAT – Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré. As vagas possuem perfis específicos 

com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer 

variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de 

encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos 

empregadores que as disponibilizaram. Os interessados devem comparecer 

munidos de RG, CPF, CTPS e PIS. Telefone (12) 3882-5211. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Cemitério Municipal de Caraguatatuba aguarda receber 4 mil 
visitantes no Dia de Finados 

 

Para receber o público, o local passou por reformas como pintura das salas, 

capela, jazigos, capina e lavagem das ruas. 

 

 

O Cemitério Municipal Recanto das Flores, localizado no bairro do Indaiá e 

administrado pela Prefeitura de Caraguatatuba aguarda cerca de 4 mil 

pessoas que vão prestar homenagens a seus entes queridos no feriado 

de Finados no próximo sábado (02). 

Para receber o público, o local passou por reformas como pintura das salas, 

capela, jazigos, capina e lavagem das ruas. 

O cemitério terá programação especial com missas durante todo o dia e o 

horário de funcionamento será das 7h às 18h. No local, uma equipe do Centro 

de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria de Saúde, fará uma ação, 

recomendando cuidados para não deixar vasos de flores que acumulem água 

e, dessa forma, evitar a proliferação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da dengue. 

Serão disponibilizadas cerca de seis barracas de comerciantes credenciados 

para venda de flores e velas no estacionamento do local. Uma equipe da 

Fiscalização do Comércio da Secretaria da Fazenda fará a vistoria da venda. 

Já no Cemitério Bela Vista, no bairro Jetuba, o horário de funcionamento será 

das 8h às 17h. 



 

 

 

  

Horários das missas 

Os horários de missa na Capela da Ressurreição (Indaiá) serão: 7h; 9h; 11h; 

12h; 13h; 15h e 17h. 

Endereço: Avenida Rio Branco, 686 – Indaiá/ (12) 3882-6731. 

No Santuário Diocesano de Santo Antônio de Caraguatatuba (Centro) e nas 

paróquias dos bairros da cidade a celebração da missa ocorrerá às 19h30. 

No Cemitério Bela Vista, no Jetuba, terá uma missa no período da manhã, às 

10h30 e uma a tarde, 16h. 

Endereço: Avenida Marginal Direita (Rodovia Caraguá – Ubatuba), 5.000 – 

Jetuba/ (12) 3884-3958 
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Novo contrato da Prefeitura de Caraguá com Sabesp prevê 
antecipação de obras de água e esgoto para seis anos 

 

O contrato foi assinado entre o Governo do Estado, Prefeitura de 

Caraguatatuba e Sabesp. A parceria beneficiará mais de 120 mil pessoas na 

baixa temporada e mais de 300 mil durante a temporada de verão. 

 

Caraguatatuba renovou nesta quarta-feira (30/10) o contrato de prestação de 

serviços com a Sabesp. A Companhia assume por mais 30 anos o investimento 

em saneamento do município, que visa muito mais que distribuição de água, 

coleta e tratamento de esgotos, proporciona à população saúde e qualidade de 

vida. 

O contrato foi assinado entre o Governo do Estado, Prefeitura de 

Caraguatatuba e Sabesp. A parceria beneficiará mais de 120 mil pessoas na 

baixa temporada e mais de 300 mil durante a temporada de verão. 

O investimento com o novo contrato é de R$ 422 milhões em água e esgoto. 

Entre os benefícios, os destaques são as ampliações das estruturas e sistemas 

de reservação das Estações de Tratamento de Água (ETAs) Porto Novo e 

Massaguaçu. 

Em esgotamento sanitário, no período de oito meses já avançaram 53% as 

obras do Jardim Gaivotas – o prazo de execução é de dois anos. Outras 

prioridades são a ampliação dos sistemas de esgotos Indaiá, Jardim Adalgisa; 

implantação de coleta de esgotos para os bairros Golfinho, Jardim Terralão 

e melhoria dos sistemas Martim de Sá e Jaraguazinho, com implantação de 



 

 

 

novas redes e ampliação da cobertura em esgotos para imóveis atualmente 

não atendidos. 

Vale ressaltar que, conforme as necessidades, o contrato pode sofrer 

alterações e revisões a cada quatro anos com o intuito de atender sempre as 

demandas da cidade. 

O superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui Rodrigues Bueno, destacou 

a importância da palavra sanear, originária do latim sanus, que significa tornar 

saudável, habitável, higienizada. 

“Por isto a importância do dia de hoje, celebrar um seguro de saúde preventivo 

e coletivo à população dessa cidade, considerada a mais importante para o 

Litoral Norte. Para cada dólar investido em água e saneamento, economiza-se 

U$ 4,3 dólares em saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e desta forma, seguimos no caminho certo”, relatou Rui. 

De acordo com o diretor de Sistemas Regionais da Sabesp, Ricardo Daruiz 

Borsari, essa renovação é um bem para a população de Caraguatatuba, onde 

do total acordado, cerca de 80% serão investidos nos primeiros 11 anos. “É 

uma decisão valorizada que daqui uma década vamos ver a diferença do 

município. Obrigado pela confiança em continuar com o trabalho em manter 

uma cidade saneada”, disse. 

O subsecretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 

Glaucio Atorre Pena, representando o governador João Dória, disse que 

Caraguatatuba está no rumo certo. “É uma decisão acertada, que minimizará 

os problemas de saúde pública. Sem dúvidas, para o período de veraneio será 

um grande investimento”, afirmou Glaucio Pena. 

O prefeito Aguilar Junior disse que os investimentos representarão uma nova 

era para a cidade. “É uma nova era. Quanto mais qualidade de vida e 

balneabilidade no município, mais geração de negócios também. Vamos 

sempre caminhar mais para entregar o melhor para a população”, destacou. 

Aguilar Junior também abordou o Plano Municipal de Saneamento Básico, 

onde foi proposta a garantia de cinco mananciais, permitindo água por mais 

tempo, uma preocupação para os próximos 20 anos. “Enfrentamos problemas 



 

 

 

que nunca foram enfrentados e tenho certeza que em no mínimo seis anos, 

todas as obras já estarão em andamento”, garantiu o prefeito. 

“O contrato contempla 12 obras de diferentes pontos, uma delas no bairro 

Gaivotas, já em andamento. Um investimento de R$ 11 milhões, com 2 mil 

novas ligações de esgoto. Outro compromisso é resolver as questões das 

enchentes no bairro Golfinhos, que durante muito tempo ficou esquecido”, 

acrescentou o prefeito Aguilar Junior. 

Participaram também da cerimônia o presidente da Câmara, Carlinhos da 

Farmácia, vereadores e secretários municipais, funcionários da Sabesp e 

comunidade em geral. 
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Estado e Sabesp assinam contrato com a Prefeitura de 

Caraguá para investimentos de R$ 422 milhões em água e 

esgoto 

 

O Governo do Estado e a Sabesp assinam nesta quarta-feira (30) com 

a Prefeitura de Caraguatatuba o contrato pelo qual a Companhia assume a 

prestação de serviços de saneamento do município, oficializando a parceria 

com a administração. O contrato prevê investimentos que visam a ampliação 

da distribuição de água, coleta e tratamento de esgotos. 
A oficialização do contrato acontece na sede da Secretaria Municipal de 
Educação (Sala Monteiro Lobato), às 11h, com a presença do subsecretário de 
Infraestrutura da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo (SIMA), Glaucio Attorre Penna, na ocasião representando 
o governador João Dória; do diretor de Sistemas Regionais da Sabesp, 
engenheiro Ricardo Daruiz Borsari, representando o presidente da Sabesp, 
Benedito Braga; do superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui César 
Rodrigues Bueno; e do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Atualmente, quatro Estações de Tratamento de Água (ETAs), sendo elas 
Tabatinga, Massaguaçu, Guaxinduba e Porto Novo, por meio dos mais de 600 
km de redes distribuidoras, abastecem os imóveis das áreas formais do 
município, cuja cobertura em atendimento com água tratada é de 98%. A 
Companhia tem sete reservatórios totalizando uma reservação de 18,7 milhões 
de litros de água. 

Na área de esgotamento sanitário o índice de coleta e afastamento de esgotos 
em áreas regularizadas é de 87%, lembrando que todo esgoto coletado é 100% 
tratado. Quatro estações (Massaguaçu, Martim de Sá, Indaiá e Porto Novo) 
recebem e tratam os esgotos que são transportados pelos quase 500 km de 
redes coletoras. 

O que vem por aí 



 

 

 

Com a formalização do contrato de prestação de serviços entre a Sabesp e o 
município de Caraguatatuba, vários investimentos estão previstos ao longo dos 
próximos 30 anos, atendendo às prioridades e exigências do Plano Municipal 
de Saneamento elaborado pelo Município e aprovado pelo Poder Legislativo. 

Vale ressaltar que, conforme as necessidades, o contrato pode sofrer 
alterações e revisões a cada quatro anos com o intuito de atender sempre às 
demandas da cidade. 

Entre os investimentos previstos em abastecimento, os destaques são as 
ampliações das estruturas e sistemas de reservação das ETAs Porto Novo e 
Massaguaçu. Em esgotamento sanitário, no período de oito meses 
já avançaram 53% as obras do Jardim Gaivotas – o prazo de execução é de 
dois anos. 

Outras prioridades são a ampliação dos sistemas de esgotos Indaiá, Jardim 
Adalgisa; implantação de coleta de esgotos para os bairros Golfinho, Jardim 
Terralão e melhoria dos sistemas Martim de Sá e Jaraguazinho, com 
implantação de novas redes e ampliação da cobertura em esgotos para 
imóveis atualmente não atendidos. 

Fonte e foto: Prefeitura de Caraguá 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 30/10/2019 
Editoria: Cotidiano 

Veículo: Portal Caiçara 

 
 

Abertas inscrições para 160 vagas no processo seletivo do 

Instituto Federal de Caraguá 
 

O Instituto Federal de Caraguatatuba está com inscrições abertas para o 
processo seletivo dos cursos técnicos. 

Ao todo, são ofertadas 160 vagas para os cursos concomitante (aqueles que 
ainda estão cursando ensino médio) e subsequente (para quem concluiu o 
ensino médio). 

Todos são gratuitos e as inscrições vão até o dia 10 de novembro, podendo ser 
feitas por meio do site  https://processoseletivo.ifsp.edu.br/. Não há taxa de 
inscrição e o critério de seleção é por análise de currículo. 
Serão ofertadas 40 vagas para cada curso. Administração, Informática para 
Internet e Meio Ambiente são oferecidas no período vespertino. Já o curso de 
Edificações será no período noturno.  A seleção é feita a partir da nota final ou 
média final em Português e Matemática para o 9º ano (antiga 8º série). 

Para o curso técnico integrado ao ensino médio são oferecidas 40 vagas para 
Informática para Internet e a seleção também é feita pela nota final em 
português e matemática para o 8º ano (antiga 7ª série). 

Na modalidade Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) são 
ofertadas mais 40 vagas para o curso técnico em Administração no período 
noturno. 

Para a inscrição nos cursos é necessário anexar um documento comprobatório 
das notas. (Histórico do ensino fundamental ou documento oficial 
correspondente). 

Para os candidatos que possuem histórico escolar não numérico, (A, B, C/ P, 
PS), entre outros, é necessário consultar o edital nº 674 de 16 de setembro de 
2019. 

https://processoseletivo.ifsp.edu.br/


 

 

 

As inscrições também podem ser feitas presencialmente na secretaria do 
Campus de Caraguatatuba das 10h às 20h. O endereço é Avenida Bahia, 
1.739, no Indaiá. 

Cronograma Processo Seletivo IFSP 01/2020 

Publicação Edital 16/09/2019 

Inscrição (preenchimento eletrônico) 23/09 a 10/11/2019 

Análise do Histórico Escolar 11 a 20/11/2019 

Relação preliminar das inscrições deferidas e indeferidas 21/11/2019 

Recurso contra a relação preliminar das inscrições (online) 22, 23 e 24/11/2019 

Análise dos recursos 25/11 a 04/12/2019 

Inscrições Confirmadas (a partir de 17h) 05/12/2019 

Recursos contra as Inscrições Confirmadas 06, 07 e 08/12/2019 

Classificação1ª Convocação para matrícula (a partir das 17h) 09/01/2020 

Período da 1ª matrícula 13 a 16/01/2020 

A partir do dia 17/01/2020, consulte os sites dos Câmpus para informações sobre eventuais vagas 

remanescentes. https://www.ifsp.edu.br/sobre-o-campus 

 

Fonte e foto: Prefeitura de Caraguá 
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Estado e SABESP assinam contrato para investimento de R$ 

422 mi em água e esgoto 

 

O Governo do Estado e a Sabesp assinam nesta quarta-feira (30) com 
a Prefeitura de Caraguatatuba o contrato pelo qual a Companhia assume a 
prestação de serviços de saneamento do município, oficializando a parceria 
com a administração. O contrato prevê investimentos que visam a ampliação 
da distribuição de água, coleta e tratamento de esgotos. 

A oficialização do contrato acontece na sede da Secretaria Municipal de 
Educação (Sala Monteiro Lobato), às 11h, com a presença do subsecretário de 
Infraestrutura da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo (SIMA), Glaucio Attorre Penna, na ocasião representando 
o governador João Dória; do diretor de Sistemas Regionais da Sabesp, 
engenheiro Ricardo Daruiz Borsari, representando o presidente da Sabesp, 
Benedito Braga; do superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui César 
Rodrigues Bueno; e do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Atualmente, quatro Estações de Tratamento de Água (ETAs), sendo elas 
Tabatinga, Massaguaçu, Guaxinduba e Porto Novo, por meio dos mais de 600 



 

 

 

km de redes distribuidoras, abastecem os imóveis das áreas formais do 
município, cuja cobertura em atendimento com água tratada é de 98%. A 
Companhia tem sete reservatórios totalizando uma reservação de 18,7 milhões 
de litros de água. 

Na área de esgotamento sanitário o índice de coleta e afastamento de esgotos 
em áreas regularizadas é de 87%, lembrando que todo esgoto coletado é 100% 
tratado. Quatro estações (Massaguaçu, Martim de Sá, Indaiá e Porto Novo) 
recebem e tratam os esgotos que são transportados pelos quase 500 km de 
redes coletoras. 

O que vem por aí 

Com a formalização do contrato de prestação de serviços entre a Sabesp e o 
município de Caraguatatuba, vários investimentos estão previstos ao longo dos 
próximos 30 anos, atendendo às prioridades e exigências do Plano Municipal 
de Saneamento elaborado pelo Município e aprovado pelo Poder Legislativo. 

Vale ressaltar que, conforme as necessidades, o contrato pode sofrer 
alterações e revisões a cada quatro anos com o intuito de atender sempre às 
demandas da cidade. 

Entre os investimentos previstos em abastecimento, os destaques são as 
ampliações das estruturas e sistemas de reservação das ETAs Porto Novo e 
Massaguaçu. Em esgotamento sanitário, no período de oito meses 
já avançaram 53% as obras do Jardim Gaivotas - o prazo de execução é de 
dois anos. 

Outras prioridades são a ampliação dos sistemas de esgotos Indaiá, Jardim 
Adalgisa; implantação de coleta de esgotos para os bairros Golfinho, Jardim 
Terralão e melhoria dos sistemas Martim de Sá e Jaraguazinho, com 
implantação de novas redes e ampliação da cobertura em esgotos para 
imóveis atualmente não atendidos. 
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Vagas de emprego em diversas áreas estão disponíveis no PAT 

de Caraguatatuba 

 

Alta temporada chegando e quem está procurando emprego tem um lugar certo 
para buscar uma chance no mercado de trabalho - o Posto de Atendimento ao 
Trabalhador do município. 

Após o sucesso do 2º Mutirão do Emprego, que ofereceu mais de 350 vagas, o 
PAT continua disponibilizando diariamente oportunidade de recolocação 
profissional. 

Estão sendo oferecidas nesse momento vagas para babá, motorista, auxiliar 
de cozinha, chefe de cozinha, operador de caixa e repositor. 

De acordo com o supervisor operacional do PAT, Allan Mattos, há inclusive 
vagas para quem não tem experiência. 

“Nossa principal função é a intermediação de mão de obra para as empresas 
que nos procuram. Praticamente, todos os dias, recebemos novas vagas. 
Minha sugestão é que as pessoas entrem diariamente na página do PAT e 
confiram os cargos disponíveis”, afirmou. 

Basta entrar no site da Prefeitura, www.caraguatatuba.sp.gov.br no ícone à 
direita Principais Serviços há a opção Trabalho, clique aí e chegará às Vagas 
no PAT 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/


 

 

 

PAT – Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré. As vagas possuem perfis específicos 
com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer 
variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de 
encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos 
empregadores que as disponibilizaram. Os interessados devem comparecer 
munidos de RG, CPF, CTPS e PIS. Telefone (12) 3882-5211. 
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Domingo acontece o Campeonato Municipal de Karatê no 

CEMUG 

 

O tradicional Campeonato Municipal Caraguatatuba de Karatê será realizado 
nesse domingo (3), a partir das 8h, Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug), no bairro Jardim Britânia. 

Estão inscritos 495 atletas de Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, 
Guarujá e Tremembé, que disputarão lutas em 57 categorias, desde o infantil 
(cinco anos) até adulto. 

A entrada é franca e a organização do evento convida os inscritos e o público a 
fazerem um ato de solidariedade e gentileza, com a doação de 1 kg de alimento 
não perecível, que será repassado ao Fundo Social de Solidariedade para doação 
às entidades de assistência social cadastradas na Prefeitura. 

História 



 

 

 

No dia 25 de outubro de 1936 foi realizado um encontro histórico com os mestres 
da ilha japonesa de Okinawa. Ali decidiram, oficialmente, mudar o nome da luta de 
Toudi para Karatê. 

O Do foi acrescentado para marcar que o Karatê, além de arte marcial, é uma 
jornada filosófica de iluminação e não só apenas um método de defesa pessoal. 

A partir daí, as raízes chinesas defensivas do Toudi foram substituídas pelos 
valores japoneses da autoproteção e autoperfeição. Aí nasce o Karatê moderno ou 
o Karate-Do - “caminho das mãos vazias”. 

Serviço – O ginásio do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) 
está localizado na Avenida José Herculano, nº 50 – Jardim Britânia. 
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Câmara instaura CPI sobre Áudio de Vereadores 

 

Um suposto áudio contendo as vozes dos Vereadores Fernando Cuiú e Onofre 
Ceará será apurado através de uma CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito 
– criada pela Câmara através da autoria do Vereador Agnaldo Butiá e aprovada 
recentemente pela Câmara Municipal de Caraguatatuba. Os Vereadores 
citados dizem que a CPI é uma maneira de desviar o foco sobre os problemas 
da Prefeitura atualmente. 

O áudio surgiu nos momentos que antecederam a discussão e criação da CPI 
sobre a Usina de Beneficiamento de RCC – Resíduos de Construção Civil, que 
foi instaurada pela Portaria 161/19 e secretariada pelo Servidor Carlos Alberto 
Paulino Ferreira, que foi criada com base em denúncia do Vereador Onofre 
Ceará, o mesmo que aparece no áudio, e que tem envolvimento com o Prefeito 
de Cajamar. 

A gravação com menos de um minuto, mostra um diálogo entre os Vereadores 
Ceará e Cuiú, mais uma pessoa de nome Marcelo, que estariam negociando 
valores para abafar o caso. No meio político esta CPI está sendo interpretada 
como uma forma de desestabilizar o trabalho dos Vereadores de oposição. 

A solicitação foi assinada pelo Vereador Agnaldo Butiá e endossada pelos 
Vereadores Vilma Teixeira, Salete Paes, Tato Aguilar e De Paula, baseando-se 
no artigo 73 do Regimento Interno. A CPI que ainda não tem número de 
Portaria para instauração terá 180 dias para elaborar o Relatório Final, com 
período igual no caso de prorrogação, necessitando de aprovação Legislativa. 



 

 

 

Compõem esta CPI os seguintes Vereadores com base em sorteio: Agnaldo 
Butiá como Presidente; Dennis Guerra como Relator e Vilma Teixeira como 
membro. 

Segundo o Vereador Onofre Ceará; “Ele considera a abertura da CPI, como 
retaliação e uma tentativa de intimidação do grupo de oposição, pois caso eles 
tivessem algo que pudesse manchar a sua atuação, teriam feito denúncias aos 
órgãos oficiais. Os Vereadores subscritores feriram o regimento interno no 
tocante artigo 73, que é claro, os vereadores subscritores do pedido da CPI 
estão impedidos de participarem do sorteio. Pretendo questionar a legalidade 
do ato e já oficiei o jurídico da casa para isso. Agora é aguardar. Estou muito 
tranquilo aguardando os desfecho”, disse. O Vereador Cuiú se manifestou 
sobre o caso alegando que a CPI instaurada tem o objetivo de tirar o foco dos 
problemas da atual gestão e tentar desmoralizar o trabalho feito pela oposição 
no município. Cuiú se diz tranquilo de que nada será provado. 
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‘Turma do Nosso Amiguinho’ e Espaço Kids são mais atrações 

do 3º Aviva Caraguá 

 
 

O 3º Aviva Caraguá 2019 começa nesta quinta-feira (31) e anuncia mais 

novidades para o evento que vai até sábado (2/11), na Praça da Cultura 

(Avenida da Praia). Uma das atrações é a ‘Turma do Nosso Amiguinho’ que há 

60 anos tem contribuído para a formação do caráter e para o desenvolvimento 

cultural, físico e social das crianças do Brasil. 

O elenco formado por Noguinho, Luísa, Sabino, Cazuza, Quico, Gi e 

Azeitona se apresenta no sábado, a partir das 18h, no Palco Anexo, em 

parceria do Conselho de Ministros e Pastores (Compac) com o Colégio 

Adventista. 

O Aviva também tem parceria com a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Turismo, que vai montar um Espaço Kids, das 19h às 22h, para 

os três dias de confraternização que deve reunir cerca de 20 mil pessoas. 



 

 

 

No sábado será realizada na tradicional Marcha para Jesus, com a 

concentração a partir das 15h na Praça da Bíblia. A marcha terá Trio Elétrico e 

abertura do Pastor Vanderlei (confira programação completa abaixo). O Pastor 

Thiago Marques, um dos organizadores do evento, estima a participação de 

mais de 1 mil pessoas no trajeto. 

A 3ª edição do Aviva contará, ainda com grandes expoentes da música gospel 

como Anderson Freire, Gabriela Rocha e DJ PV. Bandas locais também se 

apresentam diariamente. 

“Nesta sua terceira edição, nosso Aviva Caraguá se consolida como 

um verdadeiro festival da Cultura Cristã Evangélica brasileira que contempla a 

diversidade de convicções teológicas, doutrinárias e comportamentais unindo 

irmãos com o propósito de expressar sua fé em Jesus Cristo e afim de dedicar 

um tempo de oração e evangelização sobre nossa Caraguatatuba”, resume o 

pastor Thiago. 

Para o secretário de Turismo de Caraguatatuba, Cristian Bota, “este é um 

maravilhoso evento que vai nos proporcionar grandes e bons momentos de 

alegria com a família e amigos. A administração Aguilar Júnior tem trabalhado 

para fazer o melhor para Caraguatatuba”. 

Confira a programação completa 

Quinta-feira (31) 

Palco Anexo – Praça da Cultura – a partir das 19h 

Abertura Pr. Edivaldo 

Dança – Sublime Adoração 

Vitor Garcia 

Ellen Nicolly 

Bola de Neve Music 

Palco Principal – a partir das 20h 

Jacson Nascimento 



 

 

 

Prefeito Aguillar Junior 

Mensagem Pra. Viviane 

Anderson Freire 

Sexta-feira – 1º/11 

Palco Anexo – Praça da Cultura – a partir das 19h 

Abertura Pr. Edmar 

Dança – MCI 

Família de Deus Music 

Mano Azul 

Palco Principal – a partir das 20h 

Thiago Marques e Paula Carias 

Palavra Pastor Alexandre Barroqueiro 

DJ PV 

Sábado 2/11 

Praça da Bíblia – a partir das 15h 

Marcha para Jesus com Trio Elétrico 

Abertura Pr. Vanderlei 

Ministério Ebenézer 

Dança – Renovação e Paz 

Ar que eu respiro 



 

 

 

Dança – Colégio Adventista 

Percurso 

Gálatas 5.1 

Palco Anexo – Praça da Cultura – a partir das 16h 

Turma do Nosso Amiguinho 

Abertura Pr. Ivan 

Ministério de Louvor Judah 

FlashMob – Igrejas 

Jonathan Wesley 

Clamar – Pastores 

Cais 99 

Palco Principal – a partir das 20h 

Menorah Music 

Pr. Arthur 

Gabriela Rocha 
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Jovens Vereadores realizam sessão nesta quarta-feira 

 

Acontece nesta quarta-feira, 30 de outubro, a partir das 14h30, a quarta sessão 

da terceira legislatura do Programa Jovem Legislador – A Escola vai à Câmara. 

A pauta conta com um requerimento e um projeto para discussão e votação. 

Thaís Emanuelle Durães apresentará um requerimento que requer informações 

do Poder Executivo sobre a ausência de lixeiras públicas em locais públicos no 

município. 

O Jovem Vereador Marco Antonio Duarte Aulicino defenderá o projeto de lei de 

sua autoria que institui no âmbito das unidades escolares municipais, espaço 

destinado a inserção de mensagens. A proposta visa ajudar as pessoas com 

motivação por meio de palavras inspiradoras e motivacionais. 

O programa Jovem Legislador tem como objetivo oferecer aos estudantes do 

município lições de cidadania e democracia, com atividades legislativas 

simuladas, com diplomação e exercício de mandato parlamentar. A Câmara 

Jovem é composta por 15 estudantes titulares e 15 suplentes matriculados do 

5º ao 9º ano do ensino fundamental, com idade máxima de 15 anos. 

No dia 08 de novembro, às 19h, será realizada a última sessão com discussão 

e votação de proposituras e em seguida acontecerá a solenidade de 

encerramento da terceira turma da Câmara Jovem. 



 

 

 

A sessão desta quarta-feira terá transmissão ao vivo pelo 

site: www.camaracaragua.sp.gov.br, pelo facebook e aplicativo oficial da 

Câmara Municipal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camaracaragua.sp.gov.br/
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ONG de Caraguatatuba participa de evento de música gospel 

para arrecadar fundos 

 

A 3ª Edição do AVIVA Caraguá 2019 começa nesta quinta-feira, 31 de outubro, 

e vai até a noite de sábado, 2 de novembro na Praça da Cultura, Avenida da 

Praia. O evento é organizado pelo Conselho de Pastores de Caraguatatuba, 

em parceria com a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Turismo. 

De olho na expectativa de público de cerca de 20 mil pessoas durante os três 

dias,  segundo a Prefeitura de Caraguatatuba, a ONG Caminho da Esperança, 

que atende mais de 400 crianças e adolescentes, participará do evento pela 

primeira vez com o intuito de arrecadar fundos através da venda de Hot Dog e 

bebidas não alcoólicas. 

Com as vendas, a ONG busca dar continuidade aos trabalhos que já 

desenvolve em Caraguatatuba há mais de 6 anos. O evento é uma 

oportunidade de a organização fortalecer sua atuação no município além de 

encontrar empresas que tenham o interesse em fechar parcerias. 



 

 

 

HISTÓRIA 

A Associação Caminho da Esperança é coordenada pela presidente Grazielle 

da Silva Lopes e conta com 10 professores capacitados em categorias 

esportivas diferentes, que ministram aulas semanalmente e de forma 

voluntária. Entre as 10 categorias de esporte oferecidas de forma gratuita para 

crianças e adolescentes da cidade, estão: jiu-jitsu, judô, karatê, skate, surf, 

slackline e capoeira.  

Somente neste ano, nos diferentes campeonatos participados foram 

conquistados diferentes títulos esportivos e 17 medalhas, entre ouro, prata e 

bronze. 

Além das aulas esportivas, são realizados mutirões de exames médicos em 

diferentes períodos do ano por profissionais da saúde, também voluntários, 

para que as crianças atendidas tenham o suporte necessário para praticar as 

atividades. 

A ONG Caminho da Esperança realiza o trabalho social totalmente 

independente, sem ajuda de custo do município.  

Instagram: @ongcaminhodaesperanca 

Facebook: Caminho da Esperança 
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Novo contrato da Prefeitura com Sabesp prevê antecipação de 

obras de água e esgoto para seis anos 

 

Caraguatatuba renovou nesta quarta-feira (30/10) o contrato de prestação de 

serviços com a Sabesp. A Companhia assume por mais 30 anos o investimento 

em saneamento do município, que visa muito mais que distribuição de água, 

coleta e tratamento de esgotos, proporciona à população saúde e qualidade de 

vida. 

O contrato foi assinado entre o Governo do Estado, Prefeitura de 

Caraguatatuba e Sabesp. A parceria beneficiará mais de 120 mil pessoas na 

baixa temporada e mais de 300 mil durante a temporada de verão. 

O investimento com o novo contrato é de R$ 422 milhões em água e esgoto. 

Entre os benefícios, os destaques são as ampliações das estruturas e sistemas 

de reservação das Estações de Tratamento de Água (ETAs) Porto Novo e 

Massaguaçu. 

Em esgotamento sanitário, no período de oito meses já avançaram 53% as 

obras do Jardim Gaivotas – o prazo de execução é de dois anos. Outras 



 

 

 

prioridades são a ampliação dos sistemas de esgotos Indaiá, Jardim Adalgisa; 

implantação de coleta de esgotos para os bairros Golfinho, Jardim Terralão 

e melhoria dos sistemas Martim de Sá e Jaraguazinho, com implantação de 

novas redes e ampliação da cobertura em esgotos para imóveis atualmente 

não atendidos. 

Vale ressaltar que, conforme as necessidades, o contrato pode sofrer 

alterações e revisões a cada quatro anos com o intuito de atender sempre as 

demandas da cidade. 

O superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui Rodrigues Bueno, destacou 

a importância da palavra sanear, originária do latim sanus, que significa tornar 

saudável, habitável, higienizada. 

“Por isto a importância do dia de hoje, celebrar um seguro de saúde preventivo 

e coletivo à população dessa cidade, considerada a mais importante para o 

Litoral Norte. Para cada dólar investido em água e saneamento, economiza-se 

U$ 4,3 dólares em saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e desta forma, seguimos no caminho certo”, relatou Rui. 

De acordo com o diretor de Sistemas Regionais da Sabesp, Ricardo Daruiz 

Borsari, essa renovação é um bem para a população de Caraguatatuba, onde 

do total acordado, cerca de 80% serão investidos nos primeiros 11 anos. “É 

uma decisão valorizada que daqui uma década vamos ver a diferença do 

município. Obrigado pela confiança em continuar com o trabalho em manter 

uma cidade saneada”, disse. 

O subsecretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 

Glaucio Atorre Pena, representando o governador João Dória, disse que 

Caraguatatuba está no rumo certo. “É uma decisão acertada, que minimizará 

os problemas de saúde pública. Sem dúvidas, para o período de veraneio será 

um grande investimento”, afirmou Glaucio Pena. 

O Prefeito Aguilar Junior disse que os investimentos representarão uma nova 

era para a cidade. “É uma nova era. Quanto mais qualidade de vida e 

balneabilidade no município, mais geração de negócios também. Vamos 

sempre caminhar mais para entregar o melhor para a população”, destacou. 

Aguilar Junior também abordou o Plano Municipal de Saneamento Básico, 

onde foi proposta a garantia de cinco mananciais, permitindo água por mais 

tempo, uma preocupação para os próximos 20 anos. “Enfrentamos problemas 



 

 

 

que nunca foram enfrentados e tenho certeza que em no mínimo seis anos, 

todas as obras já estarão em andamento”, garantiu o prefeito. 

“O contrato contempla 12 obras de diferentes pontos, uma delas no bairro 

Gaivotas, já em andamento. Um investimento de R$ 11 milhões, com 2 mil 

novas ligações de esgoto. Outro compromisso é resolver as questões das 

enchentes no bairro Golfinhos, que durante muito tempo ficou esquecido”, 

acrescentou o prefeito Aguilar Junior. 

Participaram também da cerimônia o presidente da Câmara, Carlinhos da 

Farmácia, vereadores e secretários municipais, funcionários da Sabesp e 

comunidade em geral. 
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Homem é preso após disparos de arma de fogo em bairro 

badalado em Caraguatatuba 

 

 A Polícia Militar de Caraguatatuba deteve um morador do bairro Martim de Sá, 

na noite desta quarta-feira (30/10), às 19h23, após ele realizar disparos de 

arma de fogo na madrugada sem motivo aparente. Um vizinho chamou a 

polícia avisando sobre os disparos que o morador estava efetuando no meio da 

rua. 

O homem foi preso na porta de sua residência na Rua, Benedito Antônio 

Moreira, por uma equipe do Rádio Patrulhamento da Polícia Militar. Ele 

confessou que seria o autor dos disparos e entregou a arma que estava 

registrado no seu nome para os policiais. 

O homem foi levado para a delegacia e o vizinho que solicitou a presença da 

PM também foi chamado no plantão. Foi elaborado boletim de ocorrência 

posse ilegal de arma de fogo de uso permitido disparo em via pública. 
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3º Aviva Caraguá começa nesta quinta 

 

Evento que vai até sábado conta com atrações especiais para crianças e 

shows com artistas da música gospel 

 

 

O 3º Aviva Caraguá 2019 começa nesta quinta-feira (31) e anuncia mais 

novidades para o evento que vai até sábado (2/11), na Praça da Cultura, na 

Avenida da Praia, em Caraguatatuba. Uma das atrações é a ‘Turma do Nosso 

Amiguinho’ que há 60 anos tem contribuído para a formação do caráter e para 

o desenvolvimento cultural, físico e social das crianças do Brasil. 

O elenco formado por Noguinho, Luísa, Sabino, Cazuza, Quico, Gi e 

Azeitona se apresenta no sábado, a partir das 18h, no Palco Anexo, em 

parceria do Conselho de Ministros e Pastores (Compac) com o Colégio 

Adventista. 

O Aviva também tem parceria com a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Turismo, que vai montar um Espaço Kids, das 19h às 22h, para 

os três dias de confraternização que deve reunir cerca de 20 mil pessoas. 

No sábado será realizada na tradicional Marcha para Jesus, com a 

concentração a partir das 15h na Praça da Bíblia. A marcha terá Trio Elétrico e 



 

 

 

abertura do Pastor Vanderlei (confira programação completa abaixo). O Pastor 

Thiago Marques, um dos organizadores do evento, estima a participação de 

mais de 1 mil pessoas no trajeto. 

A 3ª edição do Aviva contará, ainda com grandes expoentes da música gospel 

como Anderson Freire, Gabriela Rocha e DJ PV. Bandas locais também se 

apresentam diariamente. 

“Nesta sua terceira edição, nosso Aviva Caraguá se consolida como 

um verdadeiro festival da Cultura Cristã Evangélica brasileira que contempla a 

diversidade de convicções teológicas, doutrinárias e comportamentais unindo 

irmãos com o propósito de expressar sua fé em Jesus Cristo e afim de dedicar 

um tempo de oração e evangelização sobre nossa Caraguatatuba”, resume o 

pastor Thiago por meio da assessoria do evento. 

Confira a programação completa no site da Prefeitura de Caraguatatuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turismocaragua.com.br/ler-noticia/MTI3/turma-do-nosso-amiguinho-e-espaco-kids-sao-mais-atracoes-do-3%EF%BF%BD-aviva-caragua
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Caraguatatuba tem serviço de 'taxi boat' pela metade do preço 

a partir desta sexta 

 
Serviço atende também municípios vizinhos como Ilhabela, Ubatuba e São 

Sebastião; tarifa é válida até 30 de abril de 2020 

 

A partir desta sexta-feira (1º), o serviço de taxi boat nas praias de 

Caraguatatuba passa a vigorar com até 50% de desconto. Isso significa que o 

passeio que tinha preço delimitado em R$ 168 por uma hora e meia vai valer 

em torno de R$ 84. Se o passeio for fracionado, baixa de R$ 18 a cada 10 

minutos para até R$ 9. 

Essa tarifa é válida até o dia 30 de abril do próximo ano. Depois disso, a tabela 

cheia volta a valer até 31 de outubro. De acordo com a Secretaria de 

Urbanismo, quando foi feito o chamamento público para a concessão do 

serviço, o interessado tinha a opção de ofertar o melhor preço dentro da 

proposta feita pela prefeitura. 

Em setembro passado, a Prefeitura de Caraguatatuba liberou o funcionamento 

de taxi boat nas praias da cidade e também para municípios vizinhos como 

Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião. 

A ideia é que o usuário possa escolher a praia que quer passar o dia ou 

mesmo passear pelas cidades vizinhas, desfrutando de um passeio pelo 

mar ou mesmo fugindo do trânsito que geralmente atravanca a rodovia e 

acesso às praias. 



 

 

 

Antes do decreto 1.136, assinado pelo prefeito Aguilar Junior, as embarcações 

só podiam pegar o turista em uma determinada praia, fazer o passeio pelo mar 

e retornar ao ponto de origem.  

Atualmente, são autorizadas 19 vagas para embarcações, sendo 11 para 

miúdas (com até oito metros de comprimento) e oito para de grande porte. Elas 

podem operar nas praias da Tabatinga e Cocanha (Região Norte), Martim de 

Sá e Píer do Camaroeiro (Região Central). 

Os interessados no serviço devem estar devidamente cadastrados na 

prefeitura, com alvará em dia e autorização da Marinha do Brasil para a 

navegabilidade. 
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Começam as inscrições do concurso público de Guarda Civil 

Municipal de Caraguatatuba 

A Prefeitura de Caraguatatuba abriu as inscrições para Concurso Público 
01/2019 da Guarda Civil Municipal nesta terça-feira (29/10).  Os interessados 
podem se inscrever para as 70 vagas do cargo de guarda civil municipal 
(GCM) de 2ª classe até às 23h59 do dia 22 de novembro (sexta-feira), pelo 
site https://www.vunesp.com.br/. 
 
A função possui carga horária de 40h/semanais e salário-base de R$ 1.987,88, 
mais 50% de adicional de atividade operacional sobre esse valor (R$ 
993,94).   
 
Os candidatos devem ter 18 anos completos na data do encerramento das 
inscrições (22 de novembro); Ensino Médio completo, CNH Categorias "A" e 
"B" ou superior ("C", "D" e "E"); e altura mínima de 1,65 metros para homens e 
1,55 metros para mulheres; além de ler o edital inteiro, se cadastrar no site da 
Vunesp e acompanhar o andamento do certame. 
 
A taxa de inscrição é R$ 67. O boleto vence no dia 25 de novembro (segunda-
feira) e pode ser pago em qualquer agência bancária até data limite. Das 70 
vagas de guarda civil municipal, obrigatoriamente 10% são destinadas às mulheres 
e 5% às pessoas com deficiência de ambos os sexos, conforme os requisitos 
previstos no edital. 
Haverá isenção desse valor para quem é hipossuficiente (pessoa sem recursos 
financeiros suficientes para o próprio sustento, bem como arcar com o valor da 
inscrição/renda familiar per capta inferior ao salário mínimo do Estado de São 
Paulo - R$ 1.163,55) ou ser doador de sangue ou de medula óssea (com o 
Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea - REDOME). 

Os candidatos que se encaixam nesses requisitos têm até às 23h59 do dia 31 de 
outubro para solicitar a isenção da taxa de inscrição no site www.vunesp.com.br. O 
resultado dos pedidos de isenção será divulgado a partir das 10h do dia 6 de 
novembro, no site da Vunesp. 
 
As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 22 de dezembro, 
em um horário a ser definido pela organizadora. Os candidatos terão 3h30 para 
responder com caneta esferográfica preta transparente 60 questões de Língua 
Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico (Conhecimentos Gerais); e sobre a 
Constituição Federal, Estatuto do Idoso - Lei Nº 10.741/2003, Lei Nº 11.340/2006 - 
Lei Maria da Penha; Estatuto Geral das Guardas Municipais - Lei Federal Nº 
13.022/2014, encontradas no site http://www4.planalto.gov.br/legislacao/; Decreto 
Municipal Nº 1.111/2019 - Código de Conduta da GCM e da Lei Municipal Nº 
2.482/2019 - dispõe sobre a criação e organização da Guarda Municipal de 
Caraguatatuba, disponíveis no site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/, na 
parte de Legislação (Conhecimentos Específicos). 

https://www.vunesp.com.br/
http://www.vunesp.com.br/
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/


 

 

 

As 140 mulheres e os 1.260 homens (observado o número de vagas reservadas 
para pessoas com deficiência) mais bem pontuados na prova objetiva passarão 
ainda pelas seguintes etapas: teste de aptidão física, avaliação psicológica, 
entrega de documentos e certidões para investigação social, entrega do resultado 
do exame toxicológico de larga escala; e a realização de exames médicos. Todas 
as etapas integram a 1ª fase do concurso público de GCM 2ª classe e possuem 
caráter eliminatório.   

A 2ª fase da seleção inclui o Curso de Formação que também tem caráter 
classificatório e eliminatório.  Os aprovados do Concurso Público 01/2019 serão 
convocados conforme necessidade a Administração Pública. O certame tem o 
prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da Prefeitura de Caraguatatuba.  

Mais informações pelo telefone (11) 3874-6300 (Disque Vunesp) ou no 
site https://www.vunesp.com.br/. O atendimento ao público nos dias úteis, das 8h 
às 18h. O edital do Concurso 01/2019 encontra-se no 
link link https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-
oficial/ (Edital 151). A Secretaria de Administração publicou o documento na 
sexta-feira (25/10).   
 
Acessa SP 
 
Quem não tem internet pode utilizar o Acessa São Paulo, na Praça Diógenes 
Ribeiro de Lima, no Centro ou no Posto do Poupatempo de Caraguatatuba, no 
Indaiá.  É necessário ir ao local munido de um documento de identificação com 
foto e fazer um cadastro digital para usar o serviço de internet gratuita do posto. 
O Acessa SP fica na Praça Diógenes Ribeiro de Lima (localizada na Av. da Praia), 
140 - Centro. O horário de atendimento vai das 11h às 16h50. O telefone é (12) 
3883-3042. 

O Posto do Poupatempo está localizado na Av. Rio Branco, 955 - Indaiá. 
Poupatempo. O local funciona das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira e sábado, 
das 9h às 13h. 

A GCM 
Serão requisitos básicos para o ingresso no cargo público de Guarda Civil 
Municipal da Prefeitura de Caraguatatuba 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 comprovada por investigação social e certidões 
expedidas perante o Poder Judiciário estadual e federal; possuir, no mínimo, 1,65 
metros de altura, quando o candidato for do sexo masculino, e 1,55 metros de 
altura, quando a candidata for do sexo feminino; possuir CNH Categorias "A" e "B" 
ou superior. Serão reservados 10% de vagas de cada concurso para o sexo 
feminino. 

Durante a realização do curso de formação, de caráter eliminatório e 
classificatório, os candidatos receberão a denominação de "Aluno Guarda" e 
exclusivamente uma ajuda de custo, no valor mensal de R$ 1,2 mil, não se 
configurando nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração 
Municipal. As aulas do curso ocorrerão de segunda a sexta-feira e caso 

https://www.vunesp.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 

 

necessário, aos sábados domingos e feriados. Além do aproveitamento 
satisfatório, o aluno guarda terá que ter 75% de frequência durante o treinamento. 
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Serviço de táxi boat nas praias de Caraguatatuba passa a 

vigorar com 50% de desconto a partir de sexta-feira (01) 

 

A partir desta sexta-feira (1º/11), o serviço de taxi boat nas praias de 

Caraguatatuba passa a vigorar com até 50% de desconto. Isso significa que o 

passeio que tinha preço delimitado em R$ 168 por uma hora e meia vai valer 

em torno de R$ 84. Se o passeio for fracionado, baixa de R$ 18 a cada 10 

minutos para até R$ 9. 

Essa tarifa é válida até o dia 30 de abril do próximo ano. Depois disso, a tabela 

cheia volta a valer até 31 de outubro. De acordo com a Secretaria de 

Urbanismo, quando foi feito o chamamento público para a concessão do 

serviço, o interessado tinha a opção de ofertar o melhor preço dentro da 

proposta feita pela prefeitura. 

“Importante destacar que os valores precisam estar afixados em locais visíveis 

para que os usuários possam identificar com facilidade”, explica Alex Catapani, 

fiscal de postura da Secretaria Municipal de Urbanismo. 

Em setembro passado, a Prefeitura de Caraguatatuba liberou o funcionamento 

de taxi boat nas praias da cidade e também para municípios vizinhos como 

Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião. 

A ideia é que o usuário possa escolher a praia que quer passar o dia ou 

mesmo passear pelas cidades vizinhas, desfrutando de um passeio pelo mar 

ou mesmo fugindo do trânsito que geralmente atravanca a rodovia e acesso às 

praias. 

Antes do decreto 1.136, assinado pelo prefeito Aguilar Junior, as embarcações 

só podiam pegar o turista em uma determinada praia, fazer o passeio pelo mar 

e retornar ao ponto de origem. “Agora, ele tem um leque de opções como 

destino, o que vai propiciar novas oportunidades de emprego e geração de 



 

 

 

renda para os munícipes envolvidos no turismo náutico”, explica o prefeito. 

Bom para Caio de Moraes Chabrega França, 33 anos, que desde 2008 

trabalha nesse setor. “A gente tinha demanda de turistas que queriam descer 

durante o passeio, mas não era permitido”. 

Atualmente, são autorizadas 19 vagas para embarcações, sendo 11 para 

miúdas (com até oito metros de comprimento) e oito para de grande porte. Elas 

podem operar nas praias da Tabatinga e Cocanha (Região Norte), Martim de 

Sá e Píer do Camaroeiro (Região Central). 

Os interessados no serviço devem estar devidamente cadastrados na 

prefeitura, com alvará em dia e autorização da Marinha do Brasil para a 

navegabilidade. 

Com informações da Prefeitura de Caraguatatuba 
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Abertas inscrições para 160 vagas no processo seletivo do 

Instituto Federal de Caraguatatuba 

 

O Instituto Federal de Caraguatatuba está com inscrições abertas para o 

processo seletivo dos cursos técnicos. 

Ao todo, são ofertadas 160 vagas para os cursos concomitante (aqueles que 

ainda estão cursando ensino médio) e subsequente (para quem concluiu o 

ensino médio). 

Todos são gratuitos e as inscrições vão até o dia 10 de novembro, podendo ser 

feitas por meio do site https://processoseletivo.ifsp.edu.br/. Não há taxa de 

inscrição e o critério de seleção é por análise de currículo. 

Serão ofertadas 40 vagas para cada curso. Administração, Informática para 

Internet e Meio Ambiente são oferecidas no período vespertino. Já o curso de 

Edificações será no período noturno. A seleção é feita a partir da nota final ou 

média final em Português e Matemática para o 9º ano (antiga 8º série). 

Para o curso técnico integrado ao ensino médio são oferecidas 40 vagas para 

Informática para Internet e a seleção também é feita pela nota final em 

português e matemática para o 8º ano (antiga 7ª série). 

Na modalidade Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) são 

ofertadas mais 40 vagas para o curso técnico em Administração no período 

noturno. 

Para a inscrição nos cursos é necessário anexar um documento comprobatório 

das notas. (Histórico do ensino fundamental ou documento oficial 

correspondente). 

Para os candidatos que possuem histórico escolar não numérico, (A, B, C/ P, 



 

 

 

PS), entre outros, é necessário consultar o edital nº 674 de 16 de setembro de 

2019. 

As inscrições também podem ser feitas presencialmente na secretaria do 

Campus de Caraguatatuba das 10h às 20h. O endereço é Avenida Bahia, 

1.739, no Indaiá. 

Com informações da Prefeitura de Caraguatatuba 
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Morador do bairro Martin de Sá denuncia autor de disparos na 

via pública em Caraguatatuba 
 

Na quarta-feira (30), período da noite, um homem foi denunciado por disparar 
arma de fogo na via pública, no bairro Martin de Sá, em Caraguatatuba, na 
terça-feira (29). Policiais Militares em patrulhamento pelo bairro foram 
abordados por moradores que fizeram a denúncia. Procurado, o homem 
assumiu ter disparado sua arma e apresentou registro em seu nome. 
Denunciante e denunciado foram encaminhados para a Delegacia de Polícia 
Civil, onde prestaram esclarecimentos, sendo liberados. A arma ficou 
apreendida. 

Com informações da Comunicação Social do 20º BPM/I (Litoral Norte) 
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Caraguatatuba assina novo contrato com a Sabesp no valor de 

R$ 422 milhões para água e esgoto 

 

Caraguatatuba renovou na quarta-feira (30) o contrato de prestação de 

serviços com a Sabesp. A Companhia assume por mais 30 anos o investimento 

em saneamento do município, que visa muito mais que distribuição de água, 

coleta e tratamento de esgotos, proporciona à população saúde e qualidade de 

vida. 

O contrato foi assinado entre o Governo do Estado, Prefeitura de 

Caraguatatuba e Sabesp. A parceria beneficiará mais de 120 mil pessoas na 

baixa temporada e mais de 300 mil durante a temporada de verão. 

O investimento com o novo contrato é de R$ 422 milhões em água e esgoto. 

Entre os benefícios, os destaques são as ampliações das estruturas e sistemas 

de reservação das Estações de Tratamento de Água (ETAs) Porto Novo e 

Massaguaçu. 

Em esgotamento sanitário, no período de oito meses já avançaram 53% as 

obras do Jardim Gaivotas – o prazo de execução é de dois anos. Outras 

prioridades são a ampliação dos sistemas de esgotos Indaiá, Jardim Adalgisa; 

implantação de coleta de esgotos para os bairros Golfinho, Jardim Terralão e 

melhoria dos sistemas Martim de Sá e Jaraguazinho, com implantação de 

novas redes e ampliação da cobertura em esgotos para imóveis atualmente 

não atendidos. 



 

 

 

 

Vale ressaltar que, conforme as necessidades, o contrato pode sofrer 

alterações e revisões a cada quatro anos com o intuito de atender sempre as 

demandas da cidade. 

O superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui Rodrigues Bueno, destacou 

a importância da palavra sanear, originária do latim sanus, que significa tornar 

saudável, habitável, higienizada. 

“Por isto a importância do dia de hoje, celebrar um seguro de saúde preventivo 

e coletivo à população dessa cidade, considerada a mais importante para o 

Litoral Norte. Para cada dólar investido em água e saneamento, economiza-se 

U$ 4,3 dólares em saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e desta forma, seguimos no caminho certo”, relatou Rui. 

De acordo com o diretor de Sistemas Regionais da Sabesp, Ricardo Daruiz 

Borsari, essa renovação é um bem para a população de Caraguatatuba, onde 

do total acordado, cerca de 80% serão investidos nos primeiros 11 anos. “É 

uma decisão valorizada que daqui uma década vamos ver a diferença do 

município. Obrigado pela confiança em continuar com o trabalho em manter 

uma cidade saneada”, disse. 

O subsecretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 

Glaucio Atorre Pena, representando o governador João Dória, disse que 

Caraguatatuba está no rumo certo. “É uma decisão acertada, que minimizará 

os problemas de saúde pública. Sem dúvidas, para o período de veraneio será 

um grande investimento”, afirmou Glaucio Pena. 

O prefeito Aguilar Junior disse que os investimentos representarão uma nova 

era para a cidade. “É uma nova era. Quanto mais qualidade de vida e 

balneabilidade no município, mais geração de negócios também. Vamos 

sempre caminhar mais para entregar o melhor para a população”, destacou. 

Aguilar Junior também abordou o Plano Municipal de Saneamento Básico, 

onde foi proposta a garantia de cinco mananciais, permitindo água por mais 

tempo, uma preocupação para os próximos 20 anos. “Enfrentamos problemas 

que nunca foram enfrentados e tenho certeza que em no mínimo seis anos, 

todas as obras já estarão em andamento”, garantiu o prefeito. 

“O contrato contempla 12 obras de diferentes pontos, uma delas no bairro 

Gaivotas, já em andamento. Um investimento de R$ 11 milhões, com 2 mil 

novas ligações de esgoto. Outro compromisso é resolver as questões das 

enchentes no bairro Golfinhos, que durante muito tempo ficou esquecido”, 

acrescentou o prefeito Aguilar Junior. 

Participaram também da cerimônia o presidente da Câmara, Carlinhos da 



 

 

 

Farmácia, vereadores e secretários municipais, funcionários da Sabesp e 

comunidade em geral. 

Com informações da Prefeitura de Caraguatatuba 
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A juíza substituta da 2ª Vara 
da Comarca de Caraguatatuba, 
Marta Andréa Matos Marinho, 
suspendeu a votação do projeto de 
lei 043/19, ocorrida em 1º de ou-
tubro, na Câmara Municipal, que 
autorizava a Prefeitura a obter um 
financiamento no valor de R$ 152 
milhões junto à Caixa Econômica 
Federal. Ela atendeu um pedido 
realizado pelo Ministério Público, 
após os vereadores descumprirem 
uma determinação do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo que 

Justiça anula sessão que aprovou 
financiamento de R$ 152 milhões

solicitava a retirada do projeto da 
pauta até que alguns questionamen-
tos fossem sanados. O MP ainda 
pedia o afastamento dos 10 verea-
dores que votaram a favor, porém a 
juíza concedeu um prazo para que 
os acusados possam se defender. 

Os membros do legislativo que 
realizaram a votação foram: Car-
linhos da Farmácia, Aguinaldo 
Butiá, Aurimar Mansano, Van-
dinho, De Paula, Tato Aguilar, 
Vilma Teixeira, Valmir da Olaria, 
China, Salete e Vilma. Os outros 

cinco parlamentares que integram 
a Câmara – Fernando Cuiú, Duda 
Silva, Ceará, Celso Pereira e Denis 
Guerra – abandonaram a referida 
sessão e realizaram um boletim de 
ocorrência por descumprimento de 
ordem judicial.

Em entrevista a um site de notí-
cias da região, o presidente da Câ-
mara, Carlinhos da Farmácia, disse 
que não há pretensão em afrontar o 
judiciário e que irá acatar a decisão.

Por meio de uma nota à impren-
sa, a Prefeitura de Caraguatatuba 

informa que o questionamento feito 
pela Justiça é quanto ao processo 
de tramitação feita no Legislativo 
sobre a votação e não ao teor do 
projeto do financiamento. Vale 
ressaltar que o Pro-Caraguá prevê, 
entre outras coisas, investir R$ 152 
milhões em ações nunca enfrenta-
das antes por administrações como 
obras contra enchentes, diminuição 
de vagas em creches, iluminação 
pública nos núcleos descongelados. 
Além disso, os investimentos vão 
gerar de dois a três mil empregos.
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A Prefeitura de Caraguatatuba abriu 
as inscrições para Concurso Público 
01/2019 da Guarda Civil Municipal 
nesta terça-feira (29/10).  Os interessa-
dos podem se inscrever para as 70 va-
gas do cargo de guarda civil municipal 
(GCM) de 2ª classe até às 23h59 do dia 
22 de novembro (sexta-feira), pelo site 
www.vunesp.com.br. A função pos-
sui carga horária de 40h/semanais e 
salário-base de R$ 1.987,88, mais 50% 
de adicional de atividade operacional 
sobre esse valor (R$ 993,94).  

Os candidatos devem ter 18 anos 
completos na data do encerramento 
das inscrições (22 de novembro); Ensi-
no Médio completo, CNH Categorias 
“A” e “B” ou superior (“C”, “D” e 
“E”); e altura mínima de 1,65 metros 
para homens e 1,55 metros para mu-
lheres; além de ler o edital inteiro, se 
cadastrar no site da Vunesp e acompa-
nhar o andamento do certame.

A taxa de inscrição é R$ 67. O 
boleto vence no dia 25 de novembro 
(segunda-feira) e pode ser pago em 
qualquer agência bancária até data 
limite. Das 70 vagas de guarda civil 
municipal, obrigatoriamente 10% 

Começam as inscrições do concurso público para 70 vagas 
de Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Caraguatatuba

são destinadas às mulheres e 5% às 
pessoas com deficiência de ambos os 
sexos, conforme os requisitos previstos 
no edital.

Haverá isenção desse valor para 
quem é hipossuficiente (pessoa sem 
recursos financeiros suficientes para o 
próprio sustento, bem como arcar com 
o valor da inscrição/renda familiar per 
capta inferior ao salário mínimo do 
Estado de São Paulo – R$ 1.163,55) 
ou ser doador de sangue ou de me-
dula óssea (com o Registro Nacional 
de Doadores Voluntários de Medula 
Óssea – REDOME).

Os candidatos que se encaixam nes-
ses requisitos têm até às 23h59 do dia 
31 de outubro para solicitar a isenção 
da taxa de inscrição no site www.vu-
nesp.com.br. O resultado dos pedidos 
de isenção será divulgado a partir das 
10h do dia 6 de novembro, no site da 
Vunesp.

As provas objetivas estão previstas 
para serem aplicadas no dia 22 de de-
zembro, em um horário a ser definido 
pela organizadora. Todas as informa-
ções específicas sobre a prova estão 
disponíveis do edital do concurso.

A GCM
Serão requisitos básicos para o 

ingresso no cargo público de Guar-
da Civil Municipal da Prefeitura de 
Caraguatatuba ter nacionalidade 
brasileira; gozar dos direitos políticos; 
quitação com as obrigações militares e 
eleitorais; nível médio completo de es-
colaridade; idade mínima de 18 anos; 
aptidão física, psicológica e mental; 
idoneidade moral comprovada por in-
vestigação social e certidões expedidas 
perante o Poder Judiciário estadual e 
federal; possuir, no mínimo, 1,65 me-
tros de altura, quando o candidato for 
do sexo masculino, e 1,55 metros de 
altura, quando a candidata for do sexo 
feminino; possuir CNH Categorias “A” 

e “B” ou superior. Serão reservados 
10% de vagas de cada concurso para o 
sexo feminino.

Durante a realização do curso de 
formação, de caráter eliminatório e 
classificatório, os candidatos receberão 
a denominação de “Aluno Guarda” e 
exclusivamente 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. As aulas do curso 
ocorrerão de segunda a sexta-feira e 
caso necessário, aos sábados domingos 
e feriados. Além do aproveitamento 
satisfatório, o aluno guarda terá que 
ter 75% de frequência durante o trei-
namento.

O Governo do Estado e a Sabesp 
assinaram nesta quarta-feira (30) com 
a Prefeitura de Caraguatatuba o contrato 
pelo qual a Companhia assume a prestação 
de serviços de saneamento do município, 
oficializando a parceria com a administra-
ção. O contrato prevê investimentos que 
visam a ampliação da distribuição de água, 
coleta e tratamento de esgotos.

Com a formalização do contrato de 

Estado e Sabesp assinam contrato com a Prefeitura para 
investimentos de R$ 422 milhões em água e esgoto

prestação de serviços entre a Sabesp e 
o município de Caraguatatuba, vários 
investimentos estão previstos ao lon-
go dos próximos 30 anos, atendendo 
às prioridades e exigências do Plano 
Municipal de Saneamento elaborado 
pelo Município e aprovado pelo Poder 
Legislativo.

Vale ressaltar que, conforme as neces-
sidades, o contrato pode sofrer alterações 

e revisões a cada quatro anos com o 
intuito de atender sempre às demandas 
da cidade.

Entre os investimentos previstos 
em abastecimento, os destaques são as 
ampliações das estruturas e sistemas de 
reservação das ETAs Porto Novo e Mas-
saguaçu. Em esgotamento sanitário, no 
período de oito meses já avançaram 53% 
as obras do Jardim Gaivotas - o prazo de 

execução é de dois anos.
Outras prioridades são a ampliação 

dos sistemas de esgotos Indaiá, Jardim 
Adalgisa; implantação de coleta de es-
gotos para os bairros Golfinho, Jardim 
Terralão e melhoria dos sistemas Martim 
de Sá e Jaraguazinho, com implantação 
de novas redes e ampliação da cobertura 
em esgotos para imóveis atualmente não 
atendidos.

A partir desta sexta-feira (1º), o serviço 
de taxi boat nas praias de Caraguatatuba 
passa a vigorar com até 50% de desconto. 
Isso significa que o passeio que tinha preço 
delimitado em R$ 168 por uma hora e meia 
vai valer em torno de R$ 84. Se o passeio 
for fracionado, baixa de R$ 18 a cada 10 
minutos para até R$ 9.

Essa tarifa é válida até o dia 30 de abril 
do próximo ano. Depois disso, a tabela 

Serviço de taxi boat com até 50% de desconto começa 
vigorar em novembro em Caraguatatuba

cheia volta a valer até 31 de outubro. De 
acordo com a Secretaria de Urbanismo, 
quando foi feito o chamamento público 
para a concessão do serviço, o interessado 
tinha a opção de ofertar o melhor preço 
dentro da proposta feita pela prefeitura.

“Importante destacar que os valores 
precisam estar afixados em locais visíveis 
para que os usuários possam identificar 
com facilidade”, explica Alex Catapani, 

fiscal de postura da Secretaria Municipal 
de Urbanismo.

Em setembro passado, a Prefeitura de 
Caraguatatuba liberou o funcionamento 
de taxi boat nas praias da cidade e tam-
bém para municípios vizinhos como 
Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião.

A ideia é que o usuário possa escolher 
a praia que quer passar o dia ou mesmo 
passear pelas cidades vizinhas, desfru-

tando de um passeio pelo mar ou mes-
mo fugindo do trânsito que geralmente 
atravanca a rodovia e acesso às praias.

Atualmente, são autorizadas 19 vagas 
para embarcações, sendo 11 para miúdas 
(com até oito metros de comprimento) 
e oito para de grande porte. Elas podem 
operar nas praias da Tabatinga e Coca-
nha (Região Norte), Martim de Sá e Píer 
do Camaroeiro (Região Central).

https://www.vunesp.com.br/
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O 3º Aviva Caraguá 2019 começa 
nesta quinta-feira (31) e anuncia mais 
novidades para o evento que vai até 
sábado (2/11), na Praça da Cultura 
(Avenida da Praia). Uma das atrações 
é a ‘Turma do Nosso Amiguinho’ que 
há 60 anos tem contribuído para a 
formação do caráter e para o desen-
volvimento cultural, físico e social das 
crianças do Brasil.

O elenco formado por Noguinho, 
Luísa, Sabino, Cazuza, Quico, Gi e 
Azeitona se apresenta no sábado, a partir 
das 18h, no Palco Anexo, em parceria 
do Conselho de Ministros e Pastores 
(Compac) com o Colégio Adventista.

O Aviva também tem parceria com 
a Prefeitura de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de Turismo, que 
vai montar um Espaço Kids, das 19h 

‘Turma do Nosso Amiguinho’ e Espaço Kids 
são atrações do 3º Aviva Caraguá

às 22h, para os três dias de confrater-
nização que deve reunir cerca de 20 
mil pessoas.

No sábado será realizada na tra-
dicional Marcha para Jesus, com a 
concentração a partir das 15h na Praça 
da Bíblia. A marcha terá Trio Elétrico 
e abertura do Pastor Vanderlei (confira 
programação completa abaixo). O Pas-
tor Thiago Marques, um dos organiza-
dores do evento, estima a participação 
de mais de 1 mil pessoas no trajeto.

A 3ª edição do Aviva contará, ain-
da com grandes expoentes da música 
gospel como Anderson Freire, Ga-
briela Rocha e DJ PV. Bandas locais 
também se apresentam diariamente. 
A programação completa do evento 
está disponível no site da prefeitura de 
Caraguatatuba. 

As tradições caiçaras de Caragua-
tatuba irão compor a programação do 
Revelando São Paulo 2019 – Festival 
da Cultura Tradicional Paulista, que 
será realizado de 13 a 17 de novembro, 
no Parque da Água Branca, na capital. 
Entre os atrativos estão a culinária tra-
dicional caiçara, apresentações folcló-
ricas de dança e música e o artesanato 
dos artistas da região.

O festival é uma oportunidade para 
a divulgação da cultura caiçara e todas 
as inscrições dos grupos, artistas e ar-
tesãos foram realizadas pela Fundacc 
– Fundação Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba, que tem como objetivo 

Artesanato, danças folclóricas e cozinha caiçara 
representam Caraguatatuba no Revelando São Paulo 2019

a fomentação da cultura regional.
Participam desta edição do Re-

velando Débora Jacobelli com a 
deliciosa culinária caiçara que vem 
conquistando o público desde o 1º 
Festival do Camarão, de Caragua-
tatuba, e também do tradicional 
Festival da Tainha.

O artesão Juliano Junqueira, o 
Jupyra, leva seu trabalho com entalhe 
em madeira e Paulo Messias Júnior 
seus barcos, canoas e remos decora-
tivos em madeira. Também estarão 
no Revelando os trabalhos em fibras 
e cerâmica das artistas Luana Kogus, 
Sandra Maria Cardoso Pires e Vânia 

Takahashi.
Pelo lado das tradições folclóricas, 

a Companhia de Folia de Reis de 
Santo Antônio e a Companhia de 

Pontos MIS: Identidade Negra é tema da mostra do mês de novembro
O Pontos MIS traz a Ubatuba neste mês de novembro, a mostra “Identidade Negra”. As exibições, que 

fazem referência ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, integram a programação 
do evento “Negro de Todas as Cores” realizado anualmente pela Fundação.

Os quatro filmes que compõem a mostra, buscam recuperar e reforçar a identidade negra por meios 
de suas origens, suas resistências e seus conflitos históricos em uma sociedade onde o racismo ainda 
figura, seja na esfera econômica, social ou política.

O Pontos MIS é um programa de formação e difusão cultural com atuação em todo Estado de São 
Paulo que visa formar novos público para filmes nacionais não comerciais. As exibições são gratuitas e 
acontecem toda quinta-feira, às 19h na Biblioteca Pública Municipal “Ateneu Ubatubense”.

Moçambique de Caraguatatuba farão 
apresentações cheias de ritmo, canto 
e alegria para o público que estiver 
visitando o festival. 
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No último sábado, a Equilíbrio Condicionamento e 
Saúde realizou o Aulão Outubro Rosa em sua acade-
mia, com a participação de alunos e convidados que 
puderam suar a camisa com aulas de circuito funcional, 
fit dance, hitt, circuito de luta e pilates solo. No início 
do evento, a enfermeira Isabela Sousa falou sobre a 
importância da prevenção do câncer de mama. Outubro 

Rosa, a Equilíbrio apoia essa causa. 
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A Prefeitura de Caraguatatuba, em 
parceria com o Governo do Estado de 
São Paulo, entregou oficialmente nesta 
terça-feira (29) o Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool-Drogas (CAPS-AD) 
do bairro Perequê-Mirim, localizado na 
Região Sul da cidade.

O prefeito Aguilar Junior afirmou 
que a entrega de mais um equipamento 
público é uma alegria para a gestão. “Este 
é o terceiro equipamento que estamos 
entregando nos dois últimos anos com 
base nesta parceria Prefeitura e Esta-
do (UBS Sumaré, CAPS II e agora o 
CAPS AD). Estamos também amplian-
do a Casa de Saúde Stella Maris e se-
guimos ansiosos para a inauguração do 
Hospital Regional para complemento e 
retaguarda de todo este trabalho que já 
vem sendo desenvolvido”, ressaltou.

“Nos próximos meses, com a inau-
guração da UPA SUL, teremos três 
portas de entrega para urgência e 

Prefeitura e Estado inauguram CAPS-AD no Perequê-Mirim
emergência; além de 54 novos leitos na 
Santa Casa que já estão em construção. 
Então, além de abrir portas de entrada; 
nós também investimos na retaguarda”, 
relatou.

O local receberá consultas médicas, 
Centro de Convivência, atividades 
recreativas terapêuticas e treinamento 
de equipes. O Caps AD Caraguatatu-
ba conta com espaço de acolhimento, 
banheiro adaptado feminino e mas-
culino, sala de atendimento individu-
alizado, sala de medicação, sala de 
arquivos, posto de enfermagem, sala 
administrativa, sala de reuniões, sala 
de grupos terapêuticos, refeitório, con-
vivência, cozinha, vestiário, rouparia, 
almoxarifado, depósito de resíduos e 
sala de expurgo. Foram investidos no 
local cerca de R$ 2 milhões, através de 
verba do BID (Banco Interamericano 
de Desenvolvimento) ao Governo do 
Estado de São Paulo.

Técnicos da Secretaria de Habitação, 
Meio Ambiente e Defesa Civil estive-
ram no Jardim Santa Rosa, local mais 
conhecido como Morro do Chocolate, 
na Região Norte de Caraguatatuba, 
para identificar as ocupações inseridas 
em Área de Preservação Permanente 
(APP) e Áreas de Risco.

Esse bairro encontra-se congelado 
desde 2011, por meio do Inquérito Civil 

Prefeitura faz vistoria técnica no Morro do Chocolate 
visando regularização fundiária do bairro

129/11 por parcelamento irregular do 
solo, danos ambientais e urbanísticos.

De acordo com o diretor da Habita-
ção, Marcos Kinkas, a vistoria técnica 
proporcionará a elaboração do diagnós-
tico da situação fundiária o qual será 
levado a conhecimento do Ministério 
Público com propostas para elaboração 
do projeto de Regularização do Jardim 
Santa Rosa (Morro do Chocolate).

A Prefeitura de Caraguatatuba 
continua com as obras de ampliação 
de 54 leitos hospitalares na Casa de 
Saúde Stella Maris. Com investimento 
de R$ 14 milhões, o prédio ganhará 
também leitos de urgência, emergência 
e observação, além de espaço médico, 
enfermarias, espaço de isolamento, sala 
de preparo, farmácia, posto de enfer-
magem, cozinha hospitalar, câmaras 
frias, além de consultórios, recepção, 
sala de espera, sala de inalação, sala 
de medicação, área de maca, espaço 
Samu, banheiros acessíveis, rampas, 

Obras de ampliação de leitos na Santa Casa continuam 
a todo vapor estacionamentos, paisagismo e guarita 

nova.
A Casa de Saúde Stella Maris pos-

sui hoje 157 leitos, sendo 116 para 
pacientes SUS e 41 para convênios 
particulares. A Prefeitura de Caragua-
tatuba destaca, ainda, que estão em 
andamento mais duas outras obras 
na Casa de Saúde Stella Maris, com 
recursos estaduais e federais. Trata-se 
de mais 10 leitos de psiquiatria e um 
novo Ambulatório.

Com todos os empreendimentos, a 
Santa Casa passará de 157 para 221 
leitos hospitalares no município para 
atendimento de média e alta comple-
xidade.Chocolate).
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Os jogos do 1º Caraguá Open de Beach Tennis 
lotaram a praia do Camaroeiro, na região central da 
cidade, no último sábado (26). As disputas reuniram 
quase 90 atletas de Caraguatatuba, São Sebastião, 
Ubatuba, Ilhabela, São José, Mogi das Cruzes, São 
Paulo e Campinas em 11 categorias. De acordo com 
um dos organizadores, Alex Boihagian, o torneio 
cumpriu o objetivo de “divulgar a modalidade na 
cidade e região para atrair cada vez mais adeptos”.

Além disso, os participantes doaram 10 kg de ar-
roz em troca do kit atleta (camiseta e gatorade). No 
total, foram arrecadados 730 kg que foram entregues 
ao Fundo Social de Solidariedade e serão doados à 
entidades de assistência social cadastradas.

A presidente do Fundo Social de Caraguatatuba, 
Samara Aguilar, agradeceu a iniciativa dos organi-
zadores. “É sempre uma alegria saber que temos 
parceiros tão ativos e determinados em ajudar nossa 
população. Com certeza essa doação chegará a quem 
mais necessita”, destacou Samara.

A organização também doou 80 bolas que foram 
utilizadas na competição para o projeto “Vivência de 
Beach Tennis”, ligado à Secretaria de Esportes, que 
oferece aulas gratuitas à população.

A 1ª edição do Caraguá Open teve apoio da 
Prefeitura de Caraguatatuba, Sabesp, Revendedora 
Imaruí/Ambev, Decathlon, Instituto Invídeo, Forlim 
Multimarcas, Ilha Morena, Bulgarelli Estruturas 
Metálicas, A Orla, Guará Burger, Kintal do Mar-
quinhos, Q’Óculos, Top Tintas, Lugs, Caraguá Praia 
Shopping, Grupo Carvoli, Alê Barros Beach Tennis, 
Richard Design e Padaria Pão D’Ouro.

1º Caraguá Open de Beach 
Tennis movimenta praia do Camaroeiro e 

arrecada 730 kg de arroz para doação
Resultado
Categoria Teen
Masculina
1º lugar - Gustavo/Rafael
2º lugar - João Antônio/João Macedo
3° lugar: Breno/Breninho
Feminina
1º lugar - Giovana/Laura
2º lugar - Larissa/Sofia
3° lugar: Maria Carolina/Catarina
Mista
1º lugar - Breno/Maria Carolina
2º lugar - Gustavo/Larissa
3° lugar - Breninho/Laura

40+ Feminina
1º lugar - Paula Mariana/ Luciana Bulgarelli
2º lugar - Letícia Uva/ Luciana Focesi
3° lugar - Noelia Santos /Vera Vada

40+ Masculina
1º lugar - Juan Setaro/Glauco Ferreira
2º lugar - Luiz Rodrigues (Jacaré)/Kim Alveres
3° lugar - Fábio Medeiros/Welington Torres

Masculina A/B
1º lugar - Gustavo Santos/Gabriel Pacheco
2º lugar - Iago Almeida/Richard Gomes
3° lugar - Cauli Ferraz/Ronaldo Xavier

Feminina A/B
Campeãs - Giorgia Vechi/Thais Pontes
Vice-Campeãs - Noelia Santos/Gabriela Riberio
3° lugar - Letícia UVA/ Márcia Oliveira

Mista A/B
1º lugar - Letícia Uva/ Glauco Ferreira
2º lugar - Paula Mariana/Gustavo Santos
3° lugar - Luciana Bulgarelli /Iago Almeida

Masculina C
1º lugar - Fabio Medeiros/Renato Mayoral
2º lugar - Felipe Ramos/Vinicius Davanço
3° lugar - Mario Arouca/ Felipe Lopes

Feminina C
1º lugar - Luciana Focesi/ Viviane Ferreira
2º lugar - Nelia Passos/ Vera Vada
3° lugar - Mirella Boihagian/ Theodora Di Marco

Mista C
1º lugar - Viviane Ferreira/Pedro Barbosa
2º lugar - Luciana Focesi/ Yan Ferreira
3° lugar - Natalia Pessoa/ Rodney Lima



9O  Jornal  do  Litoral  Norte

R

R

Detentora de diversos títulos como melhor baila-
rina e 1º lugar no Festival Todas as Danças, de São 
Sebastião, em 2018, a bailarina caraguatatubense 
Ysadora Dias, 19 anos, busca ajuda para realizar 
seu sonho de estudar em Vancouver, no Canadá. Ela 
ganhou uma bolsa de estudos de um ano na Costal 
City Ballet durante o ‘Festival Dançar a Vida’, da 
Promodança, realizado em Marília (SP), com a classi-
ficação de 1º Solo Clássico e 1º Solo Contemporâneo.

Como os custos da viagem são altos e a bailarina 
não será remunerada de início pela escola-academia 
onde irá estagiar e estudar, ela busca apoio por in-
termédio de uma vakinha online, disponível em: ht-
tps://www.vakinha.com.br/, que estará aberta até 
o final de dezembro, pouco antes da data marcada 
para a viagem. Ysadora espera conseguir arrecadar 
R$ 5 mil para passar o primeiro mês e custear sua 
passagem de avião.

“Esta é uma oportunidade para eu conhecer ou-
tra cultura, ser vista por outras pessoas, melhorar 
minhas técnicas e estar mais preparada para novas 
oportunidades”, conta.

Além da vakinha online, a bailarina também está 
organizando rifas e bingos para conseguir levantar 
fundos para seu intercâmbio.

Ysadora começou a dançar aos cinco nas Oficinas 
Culturais da Fundacc – Fundação Educacional e Cul-
tural de Caraguatatuba, aos 10 anos foi para a Escola 
de Bailados e desde 2015 é integrante do Corpo de 
Baile de Caraguatatuba. Além disso, ela participa de 
competições pelo Balé Jovem Municipal desde 2016.

Entre seus prêmios estão: Solo Contemporâneo no 

Bailarina de Caraguá faz vakinha online 
para custear bolsa de estudos no Canadá

Festival Internacional de Porto Alegre – onde recebeu 
uma bolsa de estudos para Nova York – e Goiás, 
em 2017 e 2018, três anos consecutivos como Solo 
Contemporâneo no Festival Dançar a Vida, Demi 
Solista, em 2016, Solista Principal Contemporânea, 
em 2018 e 1º Solista, em 2019, pela Promodança.

A paratleta de Caraguatatuba, Valéria Rodrigues 
Costa, conquistou no último domingo (27), o 2º 
lugar do Desafios Aquaman no percurso de 1,5 km. 
O evento ocorreu na Praia da Cocanha e teve a par-
ticipação de cerca de mil nadadores de mais de 14 
estados brasileiros.

A atleta competiu na categoria PcD (Pessoa com 
Deficiência) e atingiu orgulhosamente a segunda 
posição na última prova de natação de águas abertas 
do ano pelo Aquaman. A prova contou também com 
percursos de 200 metros (Travessinha), 3 km e 7 km.

A atleta participará ainda de mais duas etapas do 
circuito XTerra, nos dias 2 de novembro, em Indaia-
tuba (SP), e no dia 30, em Búzios (RJ). “Acredito 
que vem mais pódio por aí”, conta Valéria, animada.

A temporada de 2019 do Travessias e Desafios 
Aquaman foi composta por sete provas realizadas 
em águas doces e salgadas em outras cidades, com 
a participação de nadadores dos níveis iniciante ao 
alto nível de treinamento.

Paratleta de Caraguatatuba conquista 
2º lugar no Desafios Aquaman

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ysa-no-canada?utm_campaign=whatsapp&utm_content=708821&utm_medium=website&utm_source=social-shares
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ysa-no-canada?utm_campaign=whatsapp&utm_content=708821&utm_medium=website&utm_source=social-shares
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Operação da 
ROCAM e Força 
Tática resulta 

na apreensão de 
drogas e prisões 

no Sumaré 
Uma Operação da Polícia Militar 

deflagrada na tarde do dia 24, no 
bairro do Sumaré, resultou na apre-
ensão de drogas e na prisão de dois 
homens suspeitos de envolvimento 
com o tráfico de drogas. A operação 
contou com viaturas da Força Tática 
e ROCAM (Ronda Ostensivas com o 
Apoio de Motocicletas).

A operação ocorreu depois que 
criminosos que atuam no bairro 
picharam um muro com frases con-
tra a corporação. As fotos foram 
postadas nas redes sociais e chamou 
atenção do Comando do 20° BPMI 
que é responsável pela Polícia Militar 
na região. As frases pichadas no muro 
ameaçavam os policiais que atuam no 
bairro no combate ao tráfico de drogas.

Por volta das 15h, a equipe subiu o 
morro que dá acesso a Travessa Enge-
nho Velho e prenderam três pessoas, 

sendo uma delas usuário que estava 
comprando droga. Uma sacola com 
144 trouxinhas de maconha, 96 pi-
nos de cocaína, 90 pedras de crack, 
além R$ 785,50 em dinheiro troca-
do, proveniente da venda da droga, 
foram apreendidos. Os criminosos 
de 21 e 25 anos, contaram que não 
sabiam quem teria pichado o muro 
com as frases contra a corporação e 
confessaram que vendiam a droga no 
bairro. A Polícia Militar informou 
que operações como essas, ainda vão 
acontecer no bairro a fim de coibir 
o tráfico e a venda de drogas, além 
da prisão do autor das pichações com 
frases contra a corporação.

Os dois foram levados para a dele-
gacia de Caraguatatuba onde ficaram 
presos acusados de tráfico de entor-
pecentes ficando presos à disposição 
da justiça. As ações de combate ao 
tráfico de drogas no bairro são inces-
santes e a população pode colaborar 
denunciando de forma anônima nos 
telefones 181 ou 190.

Três são presos 
por tráfico de 
drogas pela 

ROCAM e Força 
Tática no Benfica 

Três homens acusados de envolvi-
mento com o tráfico de drogas foram 
presos pela Polícia Militar de Cara-
guatatuba no bairro Benfica, na região 
central. Equipes da Força Tática e RO-
CAM (Ronda Ostensivas com Apoio de 
Motocicletas) realizaram as prisões de 
três homens no final da tarde de quinta-
-feira da semana passada.

Segundo a polícia, durante ronda 
pelo bairro para combater a venda e o 
uso de entorpecentes, os acusados fo-
ram avistados próximos à escadaria na 
Rua Antônio Mathias dos Reis Filho, 
local conhecido pela venda e uso de 
drogas no bairro. Os criminosos de 20, 
23 e 26 anos, tentaram fugir do cerco 
policial, porém foram presos. Com um 
deles foi localizada uma sacola amarela 
contendo 43 trouxinhas de maconha, 
19 pedras de crack, 56 papelotes de 
cocaína, além de R$40,00 em dinheiro 
trocado e um celular.

Um dos criminosos conhecido por 
“Cicatriz” havia sofrido uma tentati-
va de homicídio há duas semanas no 
bairro do Sumaré, quando foi atingido 
por um tiro no abdômen. Ele chegou a 
correr por 500 metros e caiu desmaiado 
próximo à uma clínica.

Os criminosos foram levados para a 
delegacia onde foi elaborado o boletim 
de ocorrência de tráfico de entorpe-
centes, ficando os acusados presos 
à disposição da justiça. Eles foram 
encaminhados ao CDP (Centro de 
Detenção Provisória) posteriormente. 

Um homem foi preso pelo crime de 
tráfico de drogas no bairro Olaria pela 
Polícia Militar de Caraguatatuba na 
tarde de domingo (27). O homem de 
30 anos foi abordado e preso na Rua 
Pedro Januário Leite, com uma sacola 
plástica cheia de drogas. Foram apre-
endidos 127 eppendorfs de cocaína, 
33 buchas de maconha, 99 pedras de 
crack e R$79,00 em dinheiro trocado.

O acusado foi levado para a dele-
gacia onde foi elaborado o flagrante 
de tráfico de entorpecentes ficando 
preso à disposição da justiça. Ele será 
encaminhado para o CDP (Centro de 
Detenção Provisória).

Homem é 
preso por trá-

fico de dro-
gas no Olaria
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Responsável pelo Comando do Poli-
ciamento do Interior CPI-1, que abran-
ge 39 municípios do Vale do Paraíba, 
Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, 
o coronel PM José Eduardo Stanelis de 
Aquino foi homenageado na sessão de 
terça- feira (29) com a Moção 38/19, de 
Aplausos e Reconhecimento, de autoria 
do vereador Reinaldo Moreira, que 
destacou a atuação do coronel e, em 
especial, a atenção que ele tem dado 
ao Litoral Norte.

O coronel Stanelis assumiu o coman-
do do CPI-1, aos 54 anos, em 11 de 
março deste ano. Ele ingressou na Po-
lícia Militar em 1989 após a conclusão 
do curso Preparatório de Formação de 
Oficiais, a Academia do Barro Branco, 
e por mais de 20 anos atuou no Corpo 
de Bombeiros, incluindo o comando da 
corporação no Litoral Norte até 2011.

Na Polícia Militar, teve atuação nas 
áreas de Polícia Comunitária e Direi-
tos Humanos. Coronel desde 2016, é 
formado em Direito pela Universidade 
Salesiana de Lorena e comanda um 
efetivo de mais de três mil policiais.

“Nunca me senti inseguro na minha 
cidade. Aqui eles representam, tam-
bém, os policiais militares, os agentes 
nas ruas que defendem nosso Litoral e 
protegem a região”, afirmou Reinaldi-
nho que parabenizou todo o comando 
da Polícia Militar e os capitães Edu-
ardo Gonzales, capitão do 20º BPMI, 
e Daniel Lemes Garcia, coordenador 
operacional do Batalhão, presentes na 
homenagem.

O Coronel citou o sucesso do tra-

Coronel Stanelis recebe 
homenagem da Câmara de 

São Sebastião por melhorias 
na Polícia Militar

balho refletido nos números apresen-
tados pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo com 
uma redução recorde nos indicadores 
criminais de setembro. Entre os dados, 
comentou que a PM no Estado au-
mentou em 7,4% o número de prisões 
enquanto na região do CPI-1 esse 
índice chegou a 38,9%.

“É muito trabalho. Batemos recor-
des de apreensões de armas e drogas 
que, em alguns lugares, chegou a 550% 
em relação a 2018”, explicou o coronel 
que frisou o apoio e parcerias com 
Prefeitura, Câmara e Policia Civil para 
o sucesso das atuações.

Por fim, Stanelis ainda diz que «é 
preciso dedicação e amor ao que faz».

“A Polícia tem de atender a pessoa 
de bem, fazer o que gosta porque 
lidamos com gente. E isso é muito es-
pecial, é uma dádiva de Deus”, frisou 
o coronel afirmando que é preciso, a 
cada dia, servir melhor a comunidade.

Acontece nesta quarta-feira, 30 de 
outubro, a partir das 14h30, a quarta 
sessão da terceira legislatura do Pro-
grama Jovem Legislador – A Escola 
vai à Câmara. A pauta contou com um 
requerimento e um projeto para discus-
são e votação.

O programa Jovem Legislador tem 
como objetivo oferecer aos estudantes 
do município lições de cidadania e 
democracia, com atividades legislativas 

Câmara Jovem tem sua penúltima sessão em Caraguatatuba
simuladas, com diplomação e exercício 
de mandato parlamentar. A Câmara 
Jovem é composta por 15 estudantes 
titulares e 15 suplentes matriculados do 
5º ao 9º ano do ensino fundamental, 
com idade máxima de 15 anos.

No dia 08 de novembro, às 19h, será 
realizada a última sessão com discussão 
e votação de proposituras e em seguida 
acontecerá a solenidade de encerramen-
to da terceira turma da Câmara Jovem.
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