
 

 

 

 



 

 

 

 

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

hoje na mídia 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta-Feira e Sexta-Feira, 31 de Outubro e 01 de Novembro de 2019. 

 

Tamoios News 

Cidade 

Concessionária realiza exercício simulado na Tamoios   
 

Cidade 

Deputada pede: “Chega de radares na Tamoios” 
 

Cidade 

Jovem de 23 anos é preso acusado de matar arquiteto em Caraguá  

 

Cidade 

Tamoios promove campanha de conscientização sobre prevenção do câncer 
de próstata  
 

Radar Litoral 

Educação  

Mostra de Robótica traz batalha de "robô sumô" neste sábado em 
Caraguatatuba 

 

Geral 

Prefeitura de Caraguatatuba abre cadastro e recadastramento para 500 vagas 
de ambulantes 

 

Educação 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga vagas para estagiários no mês de 
novembro 

 

Portal Costa Azul 

Caraguatatuba 

Rodovia dos Tamoios instala mais quatro radares de fiscalização 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Homem é preso por disparos de arma de fogo em Caraguá 

 

Portal Caiçara 

Cotidiano 

PAT de Caraguatatuba disponibiliza vagas de emprego em diversas áreas 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/concessionaria-realizou-exercicio-simulado-na-tamoios/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/concessionaria-realizou-exercicio-simulado-na-tamoios/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/deputada-pede-chega-de-radares-na-tamoios/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/jovem-de-23-anos-e-preso-acusado-de-matar-arquiteto-em-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/tamoios-promove-campanha-de-conscientizacao-sobre-prevencao-do-cancer-de-prostata/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/tamoios-promove-campanha-de-conscientizacao-sobre-prevencao-do-cancer-de-prostata/
https://radarlitoral.com.br/noticias/13470/mostra-de-robotica-traz-batalha-de-
https://radarlitoral.com.br/noticias/13470/mostra-de-robotica-traz-batalha-de-
https://radarlitoral.com.br/noticias/13472/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-cadastro-e-recadastramento-para-500-vagas-de-ambulantes
https://radarlitoral.com.br/noticias/13472/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-cadastro-e-recadastramento-para-500-vagas-de-ambulantes
https://radarlitoral.com.br/noticias/13473/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-vagas-para-estagiarios-no-mes-de-novembro
https://radarlitoral.com.br/noticias/13473/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-vagas-para-estagiarios-no-mes-de-novembro
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/10/30/Rodovia-dos-Tamoios-instala-mais-quatro-radares-de-fiscaliza%C3%A7%C3%A3o
https://www.portalr3.com.br/2019/10/homem-e-preso-por-disparos-de-arma-de-fogo-em-caragua/
http://www.portalcaicara.com.br/pat-de-caraguatatuba-disponibiliza-vagas-de-emprego-em-diversas-areas/


 

 

 

Cotidiano 

Prefeitura de Caraguá abre cadastro e recadastramento para 500 vagas de 
ambulantes 

 

Expresso Litoral 

Caraguatatuba 

ONG de Caraguatatuba participa de evento de música gospel para arrecadar 
fundos 
 

Caraguatatuba 

Circuito Litoral Norte reúne prefeitos e Governo do Estado para discutir o 
turismo na região 
 

Folha de SP 

Meio Ambiente 

Alta do nível do mar pode afetar mais de 1 milhão de brasileiros 

 

G1 Vanguarda 

Vale do Paraíba e Região 

Suspeito de matar arquiteto de 61 anos é preso em Caraguatatuba 

 

Contra e Verso 

Coluna Política  

Cão abandonado vira tema de CPI na Câmara 

 

O Vale 

Política 

Câmara de São Sebastião analisa se vai recorrer de suspensão de empréstimo 
 

Economia 

Região paga R$ 2,27 bilhões de impostos em 10 meses no ano, revela Seade 

 

Repórter Litoral 

Geral 

Edu Souza and The New Cadillacs na Cervejaria Three Lions 

 

Polícia 

Procurado pela justiça é preso pela Atividade Delegada em Caraguatatuba 

 

Cidade 

Circuito Litoral Norte reúne prefeitos municipais e Governo do Estado para 
discutir a importância do turismo na região 
 

 

 

 

http://www.portalcaicara.com.br/prefeitura-de-caragua-abre-cadastro-e-recadastramento-para-500-vagas-de-ambulantes/
http://www.portalcaicara.com.br/prefeitura-de-caragua-abre-cadastro-e-recadastramento-para-500-vagas-de-ambulantes/
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2206/ong-de-caraguatatuba-participa-de-evento-de-mausica-gospel-para-arrecadar-fundos
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2206/ong-de-caraguatatuba-participa-de-evento-de-mausica-gospel-para-arrecadar-fundos
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2206/ong-de-caraguatatuba-participa-de-evento-de-mausica-gospel-para-arrecadar-fundos
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2210/circuito-litoral-norte-reaune-prefeitos-e-governo-do-estado-para-discutir-o-turismo-na-regiaao
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2210/circuito-litoral-norte-reaune-prefeitos-e-governo-do-estado-para-discutir-o-turismo-na-regiaao
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2210/circuito-litoral-norte-reaune-prefeitos-e-governo-do-estado-para-discutir-o-turismo-na-regiaao
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/alta-do-nivel-do-mar-pode-afetar-mais-de-1-milhao-de-brasileiros.shtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/10/31/suspeito-de-matar-arquiteto-de-61-anos-e-preso-em-caraguatatuba-sp.ghtml
https://contraeverso.com.br/cao-abandonado-vira-tema-de-cpi-na-camara/
https://www.ovale.com.br/_conteudo/_conteudo/politica/2019/10/90641-camara-de-sao-sebastiao-analisa-se-vai-recorrer-de-suspensao-de-emprestimo.html
https://www.ovale.com.br/_conteudo/_conteudo/economia/2019/10/90775-regiao-paga-r--2-27-bilhoes-de-impostos-em-10-meses-no-ano--revela-seade.html
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/10/31/edu-souza-and-the-new-cadillacs-na-cervejaria-three-lions/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/01/procurado-pela-justica-e-preso-pela-atividade-delegada-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/01/circuito-litoral-norte-reune-prefeitos-municipais-e-governo-do-estado-para-discutir-a-importancia-do-turismo-na-regiao/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/01/circuito-litoral-norte-reune-prefeitos-municipais-e-governo-do-estado-para-discutir-a-importancia-do-turismo-na-regiao/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/01/circuito-litoral-norte-reune-prefeitos-municipais-e-governo-do-estado-para-discutir-a-importancia-do-turismo-na-regiao/


 

 

 

Litoral Vale 

Empregos  

Prefeitura de Caraguatatuba abre cadastro e recadastramento para 500 vagas 
de ambulantes 

 

Empregos 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga vagas para estagiários no mês de 
novembro 

  

Gazeta de SP 

Litoral 

Caraguatatuba e Sabesp renovam contrato por mais 30 anos 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Bourbon Festival Ilhabela traz grandes nomes do jazz, blues, soul e MPB nas 
ruas, praias e escolas em novembro 

 

Agora Vale 

Geral 

Evento em São Sebastião vai discutir potenciais turísticos da região 

 

Informativo 

Estado e Sabesp assinam contrato com Caraguatatuba para investimentos em 
água e esgoto 

 

TV Vanguarda 

Bom Dia Vanguarda 

Suspeito de matar arquiteto de 61 anos é preso em Caraguatatuba 

 

Link Vanguarda 

31 10 2019 - Nova data para inauguração do Hospi… Vanguarda.mp4 
 

Band  

Band Cidade 

31 10 2019 - Encontro do circuito litoral norte em S…e 2ª edição.mp4 

 

Band Cidade 

31 10 2019 - Prefeitura de Caraguatatuba confirma …e 2ª edição.mp4 

 

ISTV 

Jornal ISTV 1ª Edição 

31 10 2019 - Entrevista com o vereador Dennis Gue…tuba - ISTV.mp4 

 

 

https://litoralvale.com.br/portal/2019/10/31/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-cadastro-e-recadastramento-para-500-vagas-de-ambulantes/
https://litoralvale.com.br/portal/2019/10/31/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-cadastro-e-recadastramento-para-500-vagas-de-ambulantes/
https://litoralvale.com.br/portal/2019/10/31/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-vagas-para-estagiarios-no-mes-de-novembro/
https://litoralvale.com.br/portal/2019/10/31/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-vagas-para-estagiarios-no-mes-de-novembro/
https://www.gazetasp.com.br/litoral/57416-caraguatatuba-e-sabesp-renovam-contrato-por-mais-30-anos
http://massaguanews.com.br/2019/10/bourbon-festival-ilhabela-traz-grandes-nomes-do-jazz-blues-soul-e-mpb-nas-ruas-praias-e-escolas-em-novembro/
http://massaguanews.com.br/2019/10/bourbon-festival-ilhabela-traz-grandes-nomes-do-jazz-blues-soul-e-mpb-nas-ruas-praias-e-escolas-em-novembro/
https://www.agoravale.com.br/noticias/Geral/evento-em-sao-sebastiao-vai-discutir-potenciais-turisticos-da-regiao
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/estado-e-sabesp-assinam-contrato-com-caraguatatuba-para-investimentos-em-agua-e-esgoto
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/estado-e-sabesp-assinam-contrato-com-caraguatatuba-para-investimentos-em-agua-e-esgoto
https://globoplay.globo.com/v/8051660/
https://www.dropbox.com/s/lwasiltq8x6uvgq/31%2010%202019%20-%20Nova%20data%20para%20inaugura%C3%A7%C3%A3o%20do%20Hospital%20Regional%20de%20Caraguatatuba%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lwasiltq8x6uvgq/31%2010%202019%20-%20Nova%20data%20para%20inaugura%C3%A7%C3%A3o%20do%20Hospital%20Regional%20de%20Caraguatatuba%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wmck3qorvt3szwo/31%2010%202019%20-%20Encontro%20do%20circuito%20litoral%20norte%20em%20S%C3%A3o%20Sebasti%C3%A3o%20-%20Band%20Cidade%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5zddrdmlzirqlkx/31%2010%202019%20-%20Prefeitura%20de%20Caraguatatuba%20confirma%20segundo%20caso%20de%20Sarampo%20-%20Band%20Cidade%202%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xhm1ub4ewz4mk06/31%2010%202019%20-%20Entrevista%20com%20o%20vereador%20Dennis%20Guerra%20sobre%20suspens%C3%A3o%20de%20sess%C3%A3o%20que%20aprovou%20financiamento%20de%20R%24%20152%20mi%20para%20a%20Prefeitura%20de%20Caraguatatuba
https://www.dropbox.com/s/xhm1ub4ewz4mk06/31%2010%202019%20-%20Entrevista%20com%20o%20vereador%20Dennis%20Guerra%20sobre%20suspens%C3%A3o%20de%20sess%C3%A3o%20que%20aprovou%20financiamento%20de%20R%24%20152%20mi%20para%20a%20Prefeitura%20de%20Caraguatatuba


 

 

 

ISTV 

Jornal ISTV 1ª Edição 

31 10 2019 - Entrevista com o vereador Fernando C…tuba - ISTV.mp4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/jsgeviz5bwi3u4u/31%2010%202019%20-%20Entrevista%20com%20o%20vereador%20Fernando%20Cuiu%20sobre%20suspens%C3%A3o%20de%20sess%C3%A3o%20que%20aprovou%20financiamento%20de%20R%24%20152%20mi%20para%20a%20Prefeitura%20de%20Caraguatatuba
https://www.dropbox.com/s/jsgeviz5bwi3u4u/31%2010%202019%20-%20Entrevista%20com%20o%20vereador%20Fernando%20Cuiu%20sobre%20suspens%C3%A3o%20de%20sess%C3%A3o%20que%20aprovou%20financiamento%20de%20R%24%20152%20mi%20para%20a%20Prefeitura%20de%20Caraguatatuba


 

 

 

Clipping de Notícias: 30/10/2019 

Editoria: Cidade 

Veículo: Tamoios News 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 31/10/2019 

Editoria: Cidade 

Veículo: Tamoios News 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 31/10/2019 

Editoria: Cidade 

Veículo: Tamoios News 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 01/11/2019 

Editoria: Cidade 

Veículo: Tamoios News 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 31/10/2019 

Editoria: Educação 

Veículo: Radar Litoral 

 

Mostra de Robótica traz batalha de "robô sumô" neste sábado 

em Caraguatatuba 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 
realiza neste sábado (2), a IV Mostra de Robótica – “Máquinas”. O evento 
acontecerá das 14 às 18h no Serramar Shopping. 

Com o tema “Máquinas”, a mostra contará com a exposição de 17 trabalhos, 
produzidos por 52 alunos entre 12 a 17 anos. Nesta edição, serão 16 escolas 
participantes, sendo 12 da rede municipal, três particulares e o Instituto Federal 
de Caraguatatuba. 

A coordenadora do projeto de Robótica, Rubia Moreira da Costa, explica que 
além dos trabalhos expostos, haverá um Campeonato de Robô Sumô, que é 
uma batalha entre as máquinas onde vence aquela que empurrar o oponente 
para fora do ringue. “Essa é uma competição que avalia a construção física, o 
design e a potência do robô”, explica. 

A rede municipal de ensino de Caraguatatuba realiza o projeto Robótica na 
Escola desde 2016. Através de uma parceria entre o setor de Informática 
Educativa com a Divisão de Educação Inclusiva, o projeto foi ampliado em 
2019 e aplicado à educação inclusiva. O objetivo é promover a inclusão 
educacional de maneira democrática e ética, em respeito à multiplicidade 
humana. 

As aulas acontecem uma vez por semana. Os alunos aprendem linguagem de 
programação, física, história, matemática e raciocínio lógico. É um projeto 
multidisciplinar. 

  



 

 

 

Clipping de Notícias: 01/11/2019 

Editoria: Geral 

Veículo: Radar Litoral 

 

Prefeitura de Caraguatatuba abre cadastro e recadastramento 

para 500 vagas de ambulantes 

Os ambulantes de Caraguatatuba podem se cadastrar e recadastrar para as 
500 vagas disponíveis da atividade até 29 de novembro (último dia útil do mês), 
no setor de Protocolo Geral, no Centro. O atendimento no Paço Municipal é 
das 9h às 16h30.  Em 2018, um decreto do prefeito Aguilar Junior aumentou o 
número de vagas do comércio ambulante em Caraguatatuba de 300 para 500.  

Os interessados devem possuir domicílio eleitoral em Caraguatatuba há mais 
de um ano para se inscrever ou renovar a autorização. O solicitante preenche 
um requerimento com qualificação pessoal, especificação do tipo de 
equipamento a ser comercializado, produto e local pretendido, junto com as 
cópias do RG, título de eleitor, carteira de saúde expedida por órgão oficial do 
município (atualizada), curso de manipulação de alimento (quando necessário), 
conta de luz ou telefone, além de duas fotos 3x4 recentes. 

Uma comissão formada por servidores das Secretarias da Fazenda, Urbanismo 
e Saúde analisará os pedidos e emitirá o parecer (deferido ou em indeferido) 
em dezembro. 

Os critérios para autorização levam em consideração o tempo de atividade em 
Caraguatatuba; condições; tipo e local de habitação do interessado; idade; 
números de filhos menores; número de filhos em idade escolar; e grau de 
instrução. É proibido o comércio ambulante de medicamentos e quaisquer 
produtos tóxicos e farmacêuticos; gasolina, álcool, querosene, ou qualquer 
substância inflamável; fogos de artifício; aves e animais vivos ou empalhados; 
joias, relógios e artigos óticos e bebidas alcoólicas. 



 

 

 

O comércio ambulante em Caraguatatuba é disciplinado pela lei nº 1.426, de 9 
julho de 1987. Quem desobedecer à legislação está sujeito à multa, apreensão 
de mercadoria, suspensão até 10 dias e cassação da autorização. As licenças 
são para exercer a atividade de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020. 

A Prefeitura de Caraguatatuba fica na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. O 
telefone é o (12) 3897-8100. O horário de atendimento ao público é das 9h às 
16h30. 

Atualização 

O prefeito Aguilar Junior aumentou o número de vagas do comércio ambulante 
em Caraguatatuba de 300 para 500.  O decreto nº 1.015, de 11 de dezembro 
de 2018, alterou o Artigo 4º da Lei nº 1.426/1987, que fixava o número de 
ambulante do município em 300. A atualização da Lei nº 1.426, de 9 julho de 
1987, ocorreu em função do crescimento populacional e do turismo no 
município. Atualmente, a estimativa do Instituto de Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) é que Caraguatatuba possua 121.532 habitantes. O Censo 
2010 registrou 100.840 pessoas residentes no município. Na alta temporada, 
de dezembro a março, o município chega a receber o número de turistas 
equivalente a 10 vezes essa população.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 01/11/2019 

Editoria: Educação 

Veículo: Radar Litoral 

 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga vagas para estagiários no 

mês de novembro 

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do quadro reserva 
de estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba. As vagas disponíveis no mês de 
novembro são para o nível técnico e superior, abrangendo os cursos 
de Técnico em Informática para Internet e Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas. 

Os interessados podem se inscrever nos dias úteis, das 9h às 12h e das 13h30 
às 15h, na sede do CIEE, localizada no Campus do Módulo do Centro a partir 
dessa sexta-feira (01) até o dia 19 de novembro. Para fazer a inscrição, o 
estudante deve apresentar RG original, ter cadastro atualizado no 
site www.ciee.org.br, ser maior de 16 anos e morar em Caraguatatuba. O valor 
da bolsa-auxílio é de R$ 998 (um salário mínimo) para estagiários de ensino 
superior e técnico, com direito a vale-transporte. A jornada possui carga horária 
de 30 horas/semanais. 

A prova será aplicada no CIEE, logo após a inscrição do interessado. Os 
candidatos têm uma hora para responder 20 questões de Língua Portuguesa, 
Matemática, Conhecimentos Gerais e História. 

A convocação será realizada conforme a necessidade da administração 
pública, para atuar nas secretarias municipais. 

A validade do processo seletivo de estágio vigora a partir da data de publicação 
no Diário Oficial até o dia 31 de dezembro de 2019. Mais informações sobre o 
Processo Seletivo para o Quadro de Reserva e Contratação de Estagiários 

http://www.ciee.org.br/


 

 

 

001/2018 está na página 3 da edição nº 154 do Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Caraguatatuba, de 31 de outubro, disponível no link:   

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
content/uploads/2019/10/Edital_154.pdf. 

Processo Seletivo 

A relação dos cursos ofertados e o resultado das provas serão divulgados até 
o último dia do mês nos 
sites http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ e www.ciee.org.br, além de afixada 
na Secretaria de Administração, sede do CIEE e publicado no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Caraguatatuba 
(https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/), na parte da 
página oficial destinada ao cidadão. 

A convocação dos aprovados é feita conforme a necessidade da administração 
pública e o aluno deve acompanhar a chamada no Diário Oficial Eletrônico, 
publicado no site oficial todos os dias úteis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/10/Edital_154.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/10/Edital_154.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://www.ciee.org.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 

 

Clipping de Notícias: 30/10/2019 

Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal Costa Azul 

Rodovia dos Tamoios instala mais quatro radares de 
fiscalização 

Um deles, no km 21 sentido litoral, possui função de 

fiscalização da velocidade. Os outros três detectam 

irregularidades como licenciamento vencido e veículo roubado 

ou furtado. 

 

A Rodovia dos Tamoios (SP-99), que liga São José dos Campos a 

Caraguatatuba, tem novos quatro radares de fiscalização. Segundo a 

concessionária, a instalação foi feita em outubro em três pontos diferentes da 

via. Um dos equipamentos funciona como radar de velocidade e os outros três 

detectam irregularidades como licenciamento vencido. 

As câmeras foram instaladas nos quilômetros 21 sentido litoral, 24 sentido São 

José dos Campos e 80 nos dois sentidos. 

O equipamento do km 21 é o único que possui a função de fiscalização da 

velocidade. Não há prazo para o início do funcionamento dele, que ainda 

depende da aferição do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem). 

De acordo com Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável 

pelas câmeras, todos os equipamentos possuem tecnologia OCR (Optical 

Character Recognition), que faz o reconhecimento da placa e possibilita que as 

informações do veículo possam ser consultadas em tempo real pela Polícia 

Militar Rodoviária. 



 

 

 

A implantação faz parte de uma operação do DER para melhorar a segurança 

SP-99 e em outras rodovias estaduais, que também receberão os 

equipamentos até novembro. 

No total, a Tamoios possui oito radares fixos com fiscalização de velocidade. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 31/10/2019 

Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal R3 

Homem é preso por disparos de arma de fogo em Caraguá 

 

 
Na noite desta quarta-feira, dia 30, equipe da Polícia Militar de Caraguatatuba, 
durante patrulhamento pelo bairro  Martin de Sá, após receber informações de 
que um homem havia realizado disparos de arma de fogo pela região, foi até o 
local indicado onde deparou com o possivel autor dos disparos. 
Abordado e questionado sobre o fato, o homem assumiu a autoria dos 
disparos, apresentando a arma utilizada que possui registro em seu nome. 
Os dois envolvidos foram conduzidos ao Distrito Policial, onde após serem 
ouvidos foram liberados e a arma apreendida. 
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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 de Caraguatatuba 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 
O PAT fica na 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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Prefeitura de Caraguá abre cadastro e recadastramento para 

500 vagas de ambulantes 
Os ambulantes de Caraguatatuba podem se cadastrar e recadastrar para as 
500 vagas disponíveis da atividade entre os dias 1º e 29 de novembro (último 
dia útil do mês), no setor de Protocolo Geral, no Centro. O atendimento no 
Paço Municipal é das 9h às 16h30.  Em 2018, um decreto do prefeito Aguilar 
Junior aumentou o número de vagas do comércio ambulante em 
Caraguatatuba de 300 para 500. 

Os interessados devem possuir domicílio eleitoral em Caraguatatuba há mais 
de um ano para se inscrever ou renovar a autorização. O solicitante preenche 
um requerimento com qualificação pessoal, especificação do tipo de 
equipamento a ser comercializado, produto e local pretendido, junto com as 
cópias do RG, título de eleitor, carteira de saúde expedida por órgão oficial do 
município (atualizada), curso de manipulação de alimento (quando necessário), 
conta de luz ou telefone, além de duas fotos 3×4 recentes. 

Uma comissão formada por servidores das Secretarias da Fazenda, Urbanismo 
e Saúde analisará os pedidos e emitirá o parecer (deferido ou em indeferido) 
em dezembro. 

Os critérios para autorização levam em consideração o tempo de atividade em 
Caraguatatuba; condições; tipo e local de habitação do interessado; idade; 
números de filhos menores; número de filhos em idade escolar; e grau de 
instrução. É proibido o comércio ambulante de medicamentos e quaisquer 
produtos tóxicos e farmacêuticos; gasolina, álcool, querosene, ou qualquer 
substância inflamável; fogos de artifício; aves e animais vivos ou empalhados; 
joias, relógios e artigos óticos e bebidas alcoólicas. 

O comércio ambulante em Caraguatatuba é disciplinado pela lei nº 1.426, de 9 
julho de 1987. Quem desobedecer à legislação está sujeito à multa, apreensão 
de mercadoria, suspensão até 10 dias e cassação da autorização. As licenças 
são para exercer a atividade de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020. 

A Prefeitura de Caraguatatuba fica na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. O 
telefone é o (12) 3897-8100. 



 

 

 

Atualização 
O prefeito Aguilar Junior aumentou o número de vagas do comércio ambulante 
em Caraguatatuba de 300 para 500.  O decreto nº 1.015, de 11 de dezembro 
de 2018, alterou o Artigo 4º da Lei nº 1.426/1987, que fixava o número de 
ambulante do município em 300. A atualização da Lei nº 1.426, de 9 julho de 
1987, ocorreu em função do crescimento populacional e do turismo no 
município. Atualmente, a estimativa do Instituto de Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) é que Caraguatatuba possua 121.532 habitantes. O Censo 
2010 registrou 100.840 pessoas residentes no município. Na alta temporada, 
de dezembro a março, o município chega a receber o número de turistas 
equivalente a 10 vezes essa população. 
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ONG de Caraguatatuba participa de evento de música gospel 

para arrecadar fundos 

 

 

A 3ª Edição do AVIVA Caraguá 2019 começa na 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. 
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Circuito Litoral Norte reúne prefeitos e Governo do Estado para 
discutir o turismo na região 

 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã de hoje 
(31/10) do I Encontro do Circuito Litoral Norte de São Paulo, um consórcio que 
une as quatro cidades do Litoral Norte e também a cidade de Bertioga, com 
objetivo de fortalecimentos dos produtos e atrações turísticas dos municípios. 

O evento aconteceu em São Sebastião e reuniu os secretários e secretárias de 
turismo das cidades, além dos prefeitos Felipe Augusto, anfitrião do encontro, 
Maria Aparecida, a “Gracinha”, prefeita de Ilhabela e o secretário Executivo da 
Secretaria do Estado de Turismo, Marcelo Lima Costa. 

Na sequência da abertura oficial, os prefeitos presentes participaram de um 
rápido painel, onde expuseram suas ações e importância do turismo na região. 

De acordo com o secretário executivo do Estado, o turista que busca conhecer 
novos lugares ele leva sentimentos e recordações do lugar e também deixa 
recursos financeiros. “Do ponto de vista daquele que recebe, é preciso 
compreender que o implemento sempre fica do destino. O resultado para quem 
empreende é o lucro, fica o emprego e a renda e isso é permanente”, destacou 
Marcelo. 

Para o prefeito Aguilar Junior, existem três aspectos bastante importantes: 
estruturar o destino, divulgar e conscientizar a população da importância da 
atividade para economia dos municípios. “Como gestores precisamos pensar 
de forma ampla, por isso a população precisa entender que quando investimos 



 

 

 

e pensamos no turista, estamos diretamente pensando no impacto direto no 
fortalecimento do comércio local, empresários, empreendedores”, destacou. 

Aguilar Junior falou ainda sobre a importância do Consórcio do Circuito Litoral 
Norte. “O turismo é uma atividade que gera emprego e renda, por isso a 
integração entre os prefeitos tem gerado resultados na busca por turismo de 
qualidade e o Estado vem como grande parceiro na questão de estruturar e 
divulgar as cidades”, concluiu. 

Também estiveram presentes no evento, a presidente do COMTUR (Conselho 
Municipal de Turismo), Sandra Abril, o presidente da Associação Comercial e 
Empresarial de Caraguatatuba, Sávio Luiz dos Santos, além dos secretários de 
Turismo e Comunicação, Cristian Bota e Rodrigo Tavano, respectivamente. 
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Alta do nível do mar pode afetar mais de 1 milhão de brasileiros 

Projeções dizem quais áreas poderão ficar submersas até 

2050; no mundo todo, 300 milhões estarão sob risco 
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Suspeito de matar arquiteto de 61 anos é preso em Caraguatatuba 

Crime aconteceu no dia 29 de julho, no bairro Massaguaçu. Na ocasião, a 

vítima foi encontrada amordaçada em casa. 

 

 
Um jovem de 23 anos suspeito de matar um arquiteto aposentado foi preso 
nesta quinta-feira (31) em Caraguatatuba (SP). O crime aconteceu no dia 29 
de julho, no bairro Massaguaçu. 
 
Segundo a Polícia Civil, a perícia encontrou as digitais do suspeito em objetos 
encontrados no local, o que confirmou que ele esteve na casa. Na ocasião, a 
vítima foi encontrada amordaçada com um pano e uma tesoura foi encontrada 
próxima ao corpo do arquiteto. 
 
O jovem passou a ser investigado e nesta manhã a polícia cumpriu um 
mandado de prisão temporária contra ele. O suspeito foi preso em casa, 
também no bairro Massaguaçu, e confessou o crime. 
 
À polícia, o jovem disse que ele e o arquiteto estavam bebendo e que após 
uma discussão ele o golpeou com a tesoura. 
 
Depois do crime, ele roubou o celular da vítima e vendeu o aparelho por R$ 
100. Devido ao roubo, o caso foi registrado como latrocínio. 

 

 

 
  

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/07/30/arquiteto-aposentado-de-64-anos-e-encontrado-morto-em-caraguatatuba-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/07/30/arquiteto-aposentado-de-64-anos-e-encontrado-morto-em-caraguatatuba-sp.ghtml
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A Câmara Municipal de Caraguatatuba aprovou a criação de uma CPI – 
Comissão Parlamentar de Inquérito – para apurar a acusação de abandono de 
animal pelo Vereador Dennis Guerra. De autoria do Vereador Tato Aguilar a 
CPI é vista no meio político como uma forma de tentar abafar as conquistas do 
Quinteto de Ouro na Casa de Leis. 

Segundo o ofício assinado pelo autor, o Vereador Tato Aguilar, a solicitação da 
criação desta CPI vem com base em relatos nas Redes Sociais e no relatório 
de uma Agente de Saúde que constatou o abandono de um cachorro em 
residência situada na Rua Prudêncio de Baeta, 280 no Pontal Santa Marina, na 
zona sul da cidade, onde estaria envolvido o Vereador Dennis Guerra. 

A solicitação é assinada, além do Vereador Tato Aguilar, pelos Vereadores 
Vilma Teixeira, Salete Paes, De Paula e Agnaldo Butiá, baseando-se no artigo 
73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Com a 
aprovação, a CPI, que ainda não tem Portaria assinada, terá prazo inicial de 
180 dias, podendo ser prorrogado por igual período, necessitando de 
aprovação Legislativa. Por sorteio a composição da CPI ficou definida da 
seguinte maneira: Fernando Cuiú é o Presidente, Onofre Ceará é o Relator e 
Celso Pereira é o membro. 



 

 

 

Assim como a CPI do Áudio a CPI do Cão abandonado, como está sendo 
chamada no meio político, é vista como uma forma de tirar o foco do eleitorado 
da decisão do Fórum local e da 4ª Câmara do Direito Público sobre a 
tumultuada Sessão Ordinária de 1º de Outubro que aprovou o Empréstimo de 
R$ 152 Milhões solicitada pela Prefeitura Municipal. 

Segundo o Vereador citado na CPI, Dennis Guerra, o cachorro em questão é 
de sua propriedade, sendo que o da foto é uma Fake News tirada da internet e 
manipulada por pessoas ligada ao gabinete do vereador Autor, que mostra-se 
desesperado e fazendo o que vem a cabeça, para tentar tirar o foco da crise 
política local, que toda cidade sabe como está. O Vereador enfatiza ser o autor 
de várias leis sobre a causa animal no município que tornaram-se exemplo em 
várias cidades. Guerra afirma que não irá parar de trabalhar pela causa animal 
e muito menos de ser o fiscal eleito pelo povo, fiscalizando o Prefeito que é 
irmão do autor de pedido da CPI, finaliza. 
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Câmara de São Sebastião analisa se vai recorrer de suspensão 

de empréstimo 

 

Em Caraguatatuba, Justiça suspendeu resultado de votação 

que aprovou empréstimo de R$ 152 milhões à prefeitura 

Após a Justiça suspender o resultado da votação que aprovou um empréstimo 
de R$ 152 milhões em Caraguatatuba, a Câmara ainda analisa quais 
procedimentos devem ser adotados. 

Inicialmente, o Legislativo informou que respeita a decisão judicial e que irá 
analisar, junto ao setor jurídico, quais medidas devem ser tomadas. 

A decisão, assinada pela juíza Marta Andréa Matos Marinho, determinou que a 
aprovação do financiamento para obras fosse suspenso, após pedido do 
Ministério Público. A aprovação ocorreu em 1º de outubro. 

À época, a votação teve a participação de 10 dos 15 vereadores. Os demais 
registraram um boletim de ocorrência justificando que a sessão ocorria 
enquanto havia uma decisão judicial que pedia para que o tema fosse retirado 
da pauta. 

O Legislativo justificou que foram lidos, antes da votação, pareceres de 
comissões técnicas que teriam garantido que os apontamentos iniciais teriam 
sido resolvidos. 



 

 

 

"Verifica-se a exiguidade e a brevidade do período de tempo compreendido 
entre a apresentação dos novos pareceres das Comissões Temáticas e o início 
da votação em plenário, tendo-se passado entre um evento e outro 
aproximadamente duas ou três horas no máximo", justificou a juíza. 

Em nota, a prefeitura informou que o questionamento é quanto ao processo de 
tramitação feita no Legislativo sobre a votação, e não ao teor do projeto do 
financiamento. 
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Região paga R$ 2,27 bilhões de impostos em 10 meses no ano, 

revela Seade 

 

Contribuintes da região pagaram 7,37% a mais de impostos 

neste ano na comparação com o mesmo período do ano 

passado, quando o valor alcançou R$ 2,11 bilhões em 10 

meses na RMVale; levantamento é do Impostômetro 

Os cidadãos do Vale do Paraíba pagaram R$ 2,27 bilhões em impostos neste 
ano, de 1º de janeiro até esta quinta-feira. 

O valor representa 8% de toda a riqueza produzida pela região no primeiro 
trimestre deste ano (R$ 28,5 bilhões), segundo a Fundação Seade. 

Além disso, os contribuintes pagaram 7,37% a mais de impostos neste ano na 
comparação com o mesmo período do ano passado, quando o valor alcançou 
R$ 2,11 bilhões em 10 meses. 

A diferença é de R$ 156 milhões a mais em 2019, dinheiro suficiente para 
construir 52 unidades de saúde para atender emergências ou mais de 15 
escolas para mais de 1.000 estudantes. 



 

 

 

Por dia, os moradores pagaram, em uma média, R$ 7,47 milhões em impostos 
neste ano, contra R$ 6,96 milhões registrados no mesmo período do ano 
passado. 

O levantamento é feito diariamente pelo Impostômetro, ferramenta online da 
Associação Comercial de São Paulo que apura a arrecadação de impostos 
desde o início do ano. 

O valor representa o total de tributos federais, estaduais e municipais, incluindo 
taxas, contribuições e impostos, pagos pela população. 

O aumento na região é superior ao registrado no país e no estado. De janeiro a 
31 de outubro, o Brasil acumula R$ 2,059 trilhões pagos em impostos, alta de 
4,83% frente ao valor do ano passado, de R$ 1,96 trilhão em igual período. 

No estado de São Paulo, o crescimento foi de 4,87%, passando de R$ 725,8 
bilhões para R$ 761,2 bilhões. 

MAIS ALTO. 

Segundo o Impostômetro, o país ultrapassou a casa de R$ 2 trilhões apurados 
em impostos em 23 de outubro deste ano, 14 dias antes em relação ao ano 
passado. 

Marcel Solimeo, economista da Associação Comercial de São Paulo, estima 
que o país alcance R$ 2,4 trilhões em impostos até o fim do ano. 

São José, São Sebastião, Taubaté, Jacareí e Caraguá pagam 72% dos 
impostos do Vale 

Cinco municípios do Vale do Paraíba foram responsáveis por 72% do total de 
impostos pagos na região neste ano, de janeiro a 31 de outubro, segundo o 
Impostômetro. Os moradores dessas cidades pagaram R$ 1,64 bilhão em 
impostos no ano, de um total de R$ 2,27 bilhões. 

Quem mais arrecadou foi São José dos Campos (R$ 710,5 milhões), São 
Sebastião (R$ 302,1 milhões), Taubaté (R$ 295,9 milhões), Jacareí (R$ 190,7 
milhões) e Caraguatatuba (R$ 146,8 milhões). Depois aparecem Ubatuba (R$ 
111,9 milhões), Pindamonhangaba (R$ 74,4 milhões) e Guaratinguetá (R$ 70,6 
milhões). Campeã de arrecadação de impostos, São José tem maior volume do 
que 13 capitais brasileiras, superando cidades como Cuiabá (MT) e Vitória 
(ES). 
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Edu Souza and The New Cadillacs na Cervejaria Three Lions 

 

 
Com trabalho autoral para lançar em 2020, a banda apresenta repertório com o 

melhor do blues e rockabilly dos anos 50 nesta sexta, em São José dos 

Campos 

 Quem estiver em São José dos Campos neste fim de semana vai poder 

apreciar um show ímpar da cena blues nos últimos tempos. O cantor e 

guitarrista Edu Souza apresenta um tributo às duas principais gravadoras de 

blues e rockabilly dos anos 50, a Chess e Sun Records. O show tem palco na 

Cervejaria Three Lions na próxima sexta (1), a partir das 19h. A entrada custa 

R$10 reais. 

Lions Ivan Paiakan e Humberto Zigler completam o time e são responsáveis 

pela ponte sonora entre Chicago e Memphis acontecer com grooves 

irresistíveis. Lucas Espildora é o convidado da noite, guitarrista expoente da 

cena blues nacional, chega para somar com seu estilo tradicional baseado em 

horas e horas ouvindo os grandes mestres. 

No repertório, canções de Carl Perkins e Otis Rush, Jimmy Reed e Johnny 

Cash, shuffle e boogie para ninguém ficar parado, além de Twenty Flight Rock 

de Eddie Cochran, lançada recentemente no canal do cantor no YouTube. 



 

 

 

Edu Souza está com esse trio desde 2017, “A banda foi batizada como The 

New Cadillacs no nosso primeiro show, por um amigo fotógrafo. Fizemos 

shows em São Paulo, e com eles tenho total liberdade para compor. Assistia o 

Humberto e o Ivan desde a adolescência e estou muito grato por estar com 

eles”, comenta o músico. A banda está produzindo um trabalho autoral com 

sete músicas, que será lançado em 2020. 

Sobre Edu Souza 

Lançou sua carreira em 2003, em Caraguatatuba, formando o trio Amplitute 

Valvulada, projeto que seguiu até 2016. Neste período, gravou dois CD’s 

autorais em português e apresentou-se no Centro Cultural São Paulo, Vale do 

Paraíba e litoral norte de São Paulo. 

Com Lancaster and The Hot Pockets, participou de festivais e shows no 

Bourbon Street, SESC’s Campinas e São José dos Campos. Em 2018, 

estabeleceu um duo com a cantora Thaís Formi, realizando um tour em 

Ushuaia (Argentina) com apresentações no Hard Rock Café e nas casas 

Lakuma Jagger Pub e Viagro. 

Como sideman na cena blues nacional, dividiu palco com Paulo Meyer, JJ 

Jackson, Marcelo Naves, Marcos Boi, Ivan Márcio e Maurício Sahady. 

Em carreira solo, Edu Souza participou dos festivais Tales From The Blues em 

Tremembé (2017) e III Festival de Blues de Jacareí (2017). Também se 

apresentou no Parque Vicentina Aranha em São José dos Campos (2018) 

Serviço: 

Show de Blues com Edu Souza and The New Cadillacs 

Sexta, 01 de novembro, 19h 

Cervejaria Three Lions 

Rua Moxoto, 26 – Chácaras Reunidas, São José dos Campos 

R$10 reais 

 

 

 

 
  



 

 

 

Clipping de Notícias: 01/11/2019 

                                                                                                    Editoria: Polícia 

Veículo: Repórter Litoral 

Procurado pela justiça é preso pela Atividade Delegada em 

Caraguatatuba 

 
Uma equipe da Atividade Delegada da Polícia Militar de Caraguatatuba, 

durante patrulhamento pelo bairro Poiares, afim de coibir, furtos, roubos e 

tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (31/10), deteve um homem de 26 

anos por ele ser procurado pela justiça. 

O homem estava na frente da sua residência na Rua, Epitácio Pessoa, quando 

foi abordado pela equipe que recebeu uma denúncia anônima. Ao realizar uma 

revista nada ilícito foi localizado, porém ao verificar seu documento foi 

confirmado a denúncia que os policiais tinham recebido, que no endereço 

morava um procurado pela justiça. 

O homem foi levado para a delegacia onde foi elaborado o boletim de 

ocorrência de captura de procurado pela justiça. 
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                                                                                                    Editoria: Cidade 

Veículo: Repórter Litoral 

Circuito Litoral Norte reúne prefeitos municipais e Governo do 

Estado para discutir a importância do turismo na região 

 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta quinta-

feira, (31/10) do I Encontro do Circuito Litoral Norte de São Paulo, um 

consórcio que une as quatro cidades do Litoral Norte e também a cidade de 

Bertioga, com objetivo de fortalecimentos dos produtos e atrações turísticas 

dos municípios. 

O evento aconteceu em São Sebastião e reuniu os secretários e secretárias de 

turismo das cidades, além dos prefeitos Felipe Augusto, anfitrião do encontro, 

Maria Aparecida, a “Gracinha”, prefeita de Ilhabela e o secretário Executivo da 

Secretaria do Estado de Turismo, Marcelo Lima Costa. 

Na sequência da abertura oficial, os prefeitos presentes participaram de um 

rápido painel, onde expuseram suas ações e importância do turismo na região. 

De acordo com o secretário executivo do Estado, o turista que busca conhecer 

novos lugares ele leva sentimentos e recordações do lugar e também deixa 

recursos financeiros. “Do ponto de vista daquele que recebe, é preciso 

compreender que o implemento sempre fica do destino. O resultado para quem 

empreende é o lucro, fica o emprego e a renda e isso é permanente”, destacou 

Marcelo. 



 

 

 

Para o prefeito Aguilar Junior, existem três aspectos bastante importantes: 

estruturar o destino, divulgar e conscientizar a população da importância da 

atividade para economia dos municípios. “Como gestores precisamos pensar 

de forma ampla, por isso a população precisa entender que quando investimos 

e pensamos no turista, estamos diretamente pensando no impacto direto no 

fortalecimento do comércio local, empresários, empreendedores”, destacou. 

Aguilar Junior falou ainda sobre a importância do Consórcio do Circuito Litoral 

Norte. “O turismo é uma atividade que gera emprego e renda, por isso a 

integração entre os prefeitos tem gerado resultados na busca por turismo de 

qualidade e o Estado vem como grande parceiro na questão de estruturar e 

divulgar as cidades”, concluiu. 

Também estiveram presentes no evento, a presidente do COMTUR (Conselho 

Municipal de Turismo), Sandra Abril, o presidente da Associação Comercial e 

Empresarial de Caraguatatuba, Sávio Luiz dos Santos, além dos secretários de 

Turismo e Comunicação, Cristian Bota e Rodrigo Tavano, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 31/10/2019 

                                                                                               Editoria: Empregos 

Veículo: Litoral Vale 

 

Prefeitura de Caraguatatuba abre cadastro e recadastramento 

para 500 vagas de ambulantes 
Os ambulantes de Caraguatatuba podem se cadastrar e recadastrar para as 
500 vagas disponíveis da atividade entre os dias 1º e 29 de novembro (último 
dia útil do mês), no setor de Protocolo Geral, no Centro. 

O atendimento no Paço Municipal é das 9h às 16h30. Em 2018, um decreto do 
prefeito Aguilar Junior aumentou o número de vagas do comércio ambulante 
em Caraguatatuba de 300 para 500. 

Os interessados devem possuir domicílio eleitoral em Caraguatatuba há mais 
de um ano para se inscrever ou renovar a autorização. O solicitante preenche 
um requerimento com qualificação pessoal, especificação do tipo de 
equipamento a ser comercializado, produto e local pretendido, junto com as 
cópias do RG, título de eleitor, carteira de saúde expedida por órgão oficial do 
município (atualizada), curso de manipulação de alimento (quando necessário), 
conta de luz ou telefone, além de duas fotos 3×4 recentes. 

Uma comissão formada por servidores das Secretarias da Fazenda, Urbanismo 
e Saúde analisará os pedidos e emitirá o parecer (deferido ou em indeferido) 
em dezembro. 

Os critérios para autorização levam em consideração o tempo de atividade em 
Caraguatatuba; condições; tipo e local de habitação do interessado; idade; 
números de filhos menores; número de filhos em idade escolar; e grau de 
instrução. É proibido o comércio ambulante de medicamentos e quaisquer 
produtos tóxicos e farmacêuticos; gasolina, álcool, querosene, ou qualquer 
substância inflamável; fogos de artifício; aves e animais vivos ou empalhados; 
joias, relógios e artigos óticos e bebidas alcoólicas. 



 

 

 

O comércio ambulante em Caraguatatuba é disciplinado pela lei nº 1.426, de 9 
julho de 1987. Quem desobedecer à legislação está sujeito à multa, apreensão 
de mercadoria, suspensão até 10 dias e cassação da autorização. As licenças 
são para exercer a atividade de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020. 

A Prefeitura de Caraguatatuba fica na Rua Luiz Passos Júnior, 50 – Centro. O 
telefone é o (12) 3897-8100. O horário de atendimento ao público é das 9h às 
16h30. 

Atualização 
O prefeito Aguilar Junior aumentou o número de vagas do comércio ambulante 
em Caraguatatuba de 300 para 500. O decreto nº 1.015, de 11 de dezembro de 
2018, alterou o Artigo 4º da Lei nº 1.426/1987, que fixava o número de 
ambulante do município em 300. A atualização da Lei nº 1.426, de 9 julho de 
1987, ocorreu em função do crescimento populacional e do turismo no 
município. Atualmente, a estimativa do Instituto de Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) é que Caraguatatuba possua 121.532 habitantes. O Censo 
2010 registrou 100.840 pessoas residentes no município. Na alta temporada, 
de dezembro a março, o município chega a receber o número de turistas 
equivalente a 10 vezes essa população. 
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Veículo: Litoral Vale 

 

 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga vagas para estagiários no 

mês de novembro 
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do quadro reserva de 
estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba. As vagas disponíveis no mês de 
novembro são para o nível técnico e superior, abrangendo os cursos de 
Técnico em Informática para Internet e Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas. 

Os interessados podem se inscrever nos dias úteis, das 9h às 12h e das 13h30 
às 15h, na sede do CIEE, localizada no Campus do Módulo do Centro a partir 
dessa sexta-feira (01) até o dia 19 de novembro. Para fazer a inscrição, o 
estudante deve apresentar RG original, ter cadastro atualizado no 
site www.ciee.org.br, ser maior de 16 anos e morar em Caraguatatuba. O valor 
da bolsa-auxílio é de R$ 998 (um salário mínimo) para estagiários de ensino 
superior e técnico, com direito a vale-transporte. A jornada possui carga horária 
de 30 horas/semanais. 
A prova será aplicada no CIEE, logo após a inscrição do interessado. Os 
candidatos têm uma hora para responder 20 questões de Língua Portuguesa, 
Matemática, Conhecimentos Gerais e História. 

A convocação será realizada conforme a necessidade da administração 
pública, para atuar nas secretarias municipais. 

A validade do processo seletivo de estágio vigora a partir da data de publicação 
no Diário Oficial até o dia 31 de dezembro de 2019. Mais informações sobre o 

http://www.ciee.org.br/


 

 

 

Processo Seletivo para o Quadro de Reserva e Contratação de Estagiários 
001/2018 está na página 3 da edição nº 154 do Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Caraguatatuba, de 31 de outubro, disponível no link: 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
content/uploads/2019/10/Edital_154.pdf. 

Processo Seletivo 
A relação dos cursos ofertados e o resultado das provas serão divulgados até o 
último dia do mês nos 
sites http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/ e http://www.ciee.org.br, além de 
afixada na Secretaria de Administração, sede do CIEE e publicado no Diário 
Oficial Eletrônico do Município de Caraguatatuba 
(https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/), na parte da 
página oficial destinada ao cidadão. 
A convocação dos aprovados é feita conforme a necessidade da administração 
pública e o aluno deve acompanhar a chamada no Diário Oficial Eletrônico, 
publicado no site oficial todos os dias úteis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/10/Edital_154.pdf.
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/10/Edital_154.pdf.
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://www.ciee.org.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 

 

Clipping de Notícias: 31/10/2019 

                                                                                               Editoria: Litoral 

  Veículo: Gazeta de SP 

 
Caraguatatuba renovou na última 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 distribuição de água, coleta e 
tratamento de esgotos, e saúde e qualidade de vida à população. 

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. 

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. 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 (PSDB), 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, no 
qual 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. 
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                                                                                        Editoria: Caraguatatuba 

  Veículo: Massagua News 

 

Bourbon Festival Ilhabela traz grandes nomes do jazz, blues, soul 

e MPB nas ruas, praias e escolas em novembro 

Em Ilhabela, belezas naturais e culturais convivem em harmonia. A cidade 
costuma de ser palco de diferentes tipos de apresentações artísticas. E 
novembro começa com boa música. O Bourbon Festival Ilhabela traz jazz, 
blues, soul, folk e MPB ao município durante dois finais de semana, de 1 a 3 e 
de 8 a 10. E o melhor, as apresentações são gratuitas e com uma novidade: a 
música não será apenas no palco do Centro Histórico da Vila à noite, mas 
também em escolas, ruas e praias durante o dia, com street bands. 
 
O evento do Bourbon Street é uma parceria com a Prefeitura de Ilhabela, por 
meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e vai levar 
grandes nomes da música nacional para o arquipélago do Litoral Norte 
paulista. Serão mais de 20 shows de 10 artistas. Um dos grandes destaques 
desta primeira edição é o pianista radicado nos Estados Unidos Cesar 
Camargo Mariano. O conceituado músico é a atração principal do palco que 
será montado na Vila, na sexta-feira (1/11). No sábado (2/11) será a vez do 
encontro entre Zeca Baleiro e Roberta Campos. Eles representam dois estilos: 
o folk e música brasileira e apresentarão um repertório criado para o evento. 
No dia seguinte, domingo (3/11), Serial Funkers e Ed Motta prometem colocar 
todo mundo para dançar, apresentando o melhor do soul e a black music. 
 
No segundo final de semana, o destaque será o cantor Tony Gordon, vencedor 
do The Voice Brasil, da TV Globo, que fará show acompanhado pela banda 
Blues Beatles, na sexta-feira (8). O festival ainda contará com performances e 



 

 

 

shows das bandas Orleans Street Jazz Band e Folk it All, que levarão música 
também para outros pontos de Ilhabela, e encerram o festival no último 
domingo (10), no Palco da Vila, a partir das 20h30. Confira a programação 
completa do Bourbon Festival Ilhabela abaixo. 
 
“Ilhabela tem tradição em receber músicos de diferentes estilos e o festival de 
jazz é um dos preferidos tanto dos moradores como dos turistas que nos 
visitam, justamente pela experiência de conviver com as belezas naturais da 
ilha com a opção de boa música”, avalia Bianca Colepicolo, secretária 
Desenvolvimento Econômico e do Turismo da cidade. “Vale lembrar que, em 
todas as nossas ações e eventos, buscamos reduzir ao máximo o impacto 
ambiental, reduzindo o consumo de plástico e incentivando as pessoas ao 
descarte responsável. Em outubro conseguimos um índice acima de 90% de 
ocupação da nossa rede hoteleira, com Festival de Aves, Festival Sustenta e 
outras atrações. Para novembro, temos certeza de que o volume de turistas 
também será muito grande”, completa. 
 
 

Confira a programação do Bourbon Festival Ilhabela: 
 
Sexta-feira (1/11) 
– 14h – Orleans Street Jazz Band (Traditional Jazz/Dixieland) – Diversos 
Locais 
– 19h30 – Aline Outa – Palco Vila 
– 21h – Cesar Camargo Mariano (Jazz/Instrumental) Jazz/Dixieland) – Palco 
Vila 
 
Sábado (2/11)– 11h – Orleans Street Jazz Band (Traditional Jazz/Dixieland) – 
Diversos Locais 
– 19h30 – Banda Stratotarta – Palco Vila 
– 21h – Zeca Baleiro com Roberta Campos (Baile do Baleiro) (Música 
Brasileira/Folk) – Palco Vila 
 
Domingo (3/11)– 11h – Orleans Street Jazz Band (Traditional Jazz/Dixieland) – 
Diversos Locais 
– 19h – Jazz à Paulista – Palco Vila  
– 20h30 – Serial Funkers com Ed Motta (Soul/Black Music) – Palco Vila 
 
Sexta-feira (8/11)– 14h – Folk it All (Folk) – Diversos Locais 
– 19h30 – Banda Washrock – Palco Vila 
– 21h – Blues Beatles & Tony Gordon (Blues/R&B) – Palco Vila 
 
Sábado (9/11)– 11h – Folk it All (Folk) – Diversos Locais 
– 19h30 – Felipe Blu – Palco Vila 
– 21h – Atração a ser confirmada – Palco Vila 
 
Domingo (10/11)– 11h – Folk it All (Folk) – Diversos Locais 
– 19h – George Moon e Banda – Palco Vila 
– 20h30 – Folk it All (Folk) – Palco Vila 
 



 

 

 

Camila Migliorini 
Supervisora de Imprensa –Prefeitura Municipal de Ilhabela 
3896-9200 r:9269 
(12) 9.9725-8589 
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                                                                                        Editoria: Geral 

  Veículo: Agora Vale 

Evento em São Sebastião vai discutir potenciais turísticos da 

região 

Encontro vai reunir autoridades representantes do Consórcio 
Turístico, profissionais do trade, imprensa e influenciadores. 

São Sebastião, no Litoral Norte, vai sediar o 1º Encontro do Circuito Litoral 
Norte de São Paulo. O evento será realizado nesta quinta-feira (31), Praça de 
Eventos da Rua da Praia, no Centro Histórico, com participação das cinco 
cidades que integram o Consórcio Turístico: São Sebastião, Caraguatatuba, 
Ilhabela, Ubatuba e Bertioga. 
 
Das 9h às 18h, autoridades representantes do Consórcio Turístico, 
profissionais do trade, imprensa e influenciadores estarão reunidos para 
discutir os potenciais turísticos da região, visando a geração de novos 
cadastros e ampliação de negócios. A abertura oficial será realizada pelo 
presidente do Circuito Litoral Norte e prefeito de São Sebastião, Felipe 
Augusto, a partir das 10h. 
 
Consta da programação a Rodada de Negócios do Consórcio Turístico do 
Litoral Norte de São Paulo; Painel com os Prefeitos dos Municípios do Litoral 
Norte sobre a importância do Turismo na Região; Apresentação das ações e 
atuação do Circuito Litoral Norte pelo secretário executivo, Gustavo Monteiro; 
além de encontro temático da Aprecesp (Associação das Prefeituras das 
Cidades Estância do Estado de São Paulo), com o tema "Marketing na 
Promoção Turística", ministrado por Aristides Cury. 

Vale destacar ainda a presença do presidente executivo do São Paulo 
Convention & Visitors Bureau, Toni Sando - considerado um dos mais 
relevantes nomes do turismo em São Paulo; apresentação do programa de 
capacitação para o trade junto com o Sebrae São José dos Campos; rodada de 
negócios com a Decolar.com, entre outras ações. 

A expectativa é de que o evento receba cerca de 250 participantes. Os 
interessados devem se cadastrar gratuitamente no 
site www.cadastro.circuitolitoralnorte.tur.br. 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.cadastro.circuitolitoralnorte.tur.br/


 

 

 

Clipping de Notícias: 30/10/2019 

                                                                                        Editoria: Informativo 

  Veículo: Agora Vale 

Estado e Sabesp assinam contrato com Caraguatatuba para 

investimentos em água e esgoto 

O investimento no município será de R$ 422 milhões 

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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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Tecnologia revoluciona o 
cotidiano dos advogados 

Caminhando de um lado para o ou-
tro pelos corredores de um evento de con-
teúdo e negócios jurídicos que acontece 
em São Paulo, o robô da Vexia, empresa 
de tecnologia voltada para o setor jurídi-
co, vai explicando aos visitantes detalhes 
da Lei Geral de Proteção de Dados, nova 
legislação que está mudando radicalmente 
a maneira com que as empresas lidam com 
informações de terceiros. O evento é a Fe-
nalaw 2019, que terminou na última sexta-
-feira em São Paulo, de 23 a 25 de outubro 
no Centro de Convenções Frei Caneca. 

A presença do robô da Vexia é um 
indicativo de como a tecnologia foi incor-
porada ao dia a dia dos advogados. Cerca 
de 40% do espaço de exposição da Fena-
law este ano, estão dominados por startups 
de tecnologia voltadas para o setor jurídi-
co. 

Desburocratização e moderniza-
ção do sistema judiciário brasileiro são as 
principais demandas dos advogados para 
as lawtechs ou legaltechs, as startups de 
tecnologia voltadas para o setor jurídico. 

A Associação Brasileira de Lawte-
chs e Legaltechs (AB2L) registrou cresci-
mento de 2.010% no número de empresas 
associadas. Criada em 2017, a AB2L pas-
sou de 20 associados para 422 em apenas 
três anos. “As lawtechs surgiram para ge-
rar um ganho em eficiência na gestão de 
processos, deixando mais tempo para o 
advogado desempenhar o seu papel focado 
no cliente”, afirma o diretor executivo da 
AB2L, Daniel Marques. 

Abaixo listamos seis lawtechs que 
estarão presentes na Fenalaw 2019 e as so-
luções que estão transformando o mercado 
jurídico. 

1 - Análise de decisões judiciais 
O Cockpit Jurídico, principal produto da 
DigitaLaw, contempla toda a base nacio-
nal de processos, o que possibilita a análi-
se assertiva de informações sobre como os 
juízes julgam, valores médios de condena-
ção, tempo de julgamento, entre outros da-
dos relevantes para a tomada de decisões. 
A plataforma possui atualmente mais de 1 
milhão de processos registrados. 

2 - Gestão de contratos na nuvem 
Seguindo a tendência de diminuir a quan-
tidade de papel, desburocratizar os proces-
sos e fazer uma efetiva gestão de contratos, 
a plataforma Contraktor faz o gerencia-
mento de contratos em nuvem. Os planos 
de venda são personalizados por tipo de 
empresa e vão desde requisitos básicos 
para criação, assinatura e armazenamento 
de contratos em nuvem até funcionalida-
des mais avançadas com criação rápida de 
modelos de contratos e certificação digital. 

3 - Chatbot via WhatsApp 
O chatbot Justine é integrado ao software-
jurídico para uso corporativo da ProJuris. 
O chat interage via WhatsApp com o usuá-
rio e faz consultas e busca de processos. A 
ProJuris cresceu 50% por ano nos últimos 
três anos: são 1.800 clientes e mais de 20 
mil advogados que utilizam os produtos 
atualmente. 

4 - Gestão de processo com inteligência 
artificial 
O TecnoJURIS da Tecno2 usa inteligência 
artificial para analisar a movimentação de 
processos, o que otimiza as tarefas do ad-
vogado, como a inclusão de prazos, agen-
damento de audiências e outros atos. 

5 - Resolução de disputas online 
O software JUSTTO é uma plataforma de 
negociação de acordos online. O sistema 
oferece uma visão geral de todas as nego-
ciações em andamento em tempo real. A 
solução utiliza inteligência artificial para 
entregar relatórios de performance e insi-
ghts das negociações que ajudam a conhe-
cer o perfil da carteira de clientes e dire-
cionar a melhor política de acordos. 

6 - Auxílio em investigações 
A plataforma upMiner da upLexis utiliza 
o poder de tecnologias de big data, inteli-
gência artificial e computação em nuvem 
para automatizar consultas em centenas 
de fontes de conhecimento disponíveis na 
internet, bureaus de crédito e bases de da-
dos proprietárias, processando e cruzando 
milhares de informações sobre empresas e 
pessoas em tempo real e gerando relató-
rios gráficos e analíticos de fácil leitura e 
interpretação. 

Associação Acolhimento Fraterno 
Caiçara - “AFC” recebe dois palestrantes

Na manhã do úl-
timo domingo na sede 
da Associação Comer-
cial de Caraguatatuba a 
Associação Acolhimen-
to Fraterno Caiçara - 
“AFC”, em evento que 
reuniu inúmeras entida-
des do litoral norte, rece-
beu a vista de dois pales-
trantes que apresentaram 
seu testemunho de tra-
balhos realizados em 
hospitais de suas cidades 
e que objetivam o aco-
lhimento de pacientes e 
acompanhantes em aten-

Acolhem” e os palhaços 
Dr. Tim Tim (João Gon-
çalves) e Dr. Torresmo  
(Marcos Antonio Alves) 
que atendem ao Hospital 
em Jacarei.

como objetivo apresen-
tar a proposta da AFC 
para as entidades do Li-
toral Norte e convidá-las 
a participar.  O encontro 
antecedeu a assembleia 
que acontecerá no próxi-
mo dia 09 de novembro 
na sede da Associação 
Comercial de Caragua-
tatuba às 18:30 Horas 
para a constituição jurí-
dica da entidade e elei-
ção de sua primeira dire-
toria.

As entidades com 
interesse em participar 
podem entrar em conta-
to com o Sr. João Fer-
nando Lopes, pelo fone/
whatssap (12) 98167-
1521, coordenador da 
comissão provisória. 

dimento oncológico.
Conforme desta-

cado pelo coordenador 
da AFC, entidade em 
formação em Caragua-
tatuba e que objetiva o 
atendimento a pacientes 
do Hospital Regional, o 
objetivo maior é atenu-
ar o sofrimento dessas 
pessoas que por muitas 
vezes passam por difi-
culdades com alojamen-
to, transporte e alimen-
tação, uma vez que além 
do sofrimento pela doen-
ça tenham que permane-
cer em nossa cidade por 
períodos incertos.

Estiveram pales-
trando o Sr. Luiz Ro-
berto Silva o “Betão” 
e sua esposa que fala-
ram sobre o projeto que 
existe em São Sebastião 
intitulado “Mãos que 

Ambos os proje-
tos tem servido de refe-
rência aos membros da 
AFC durante sua forma-
ção.

Esta reunião teve 
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Câmara de Caraguá terá que anular 

sessão que aprovou empréstimo
A Câmara de Cara-

guatatuba terá que acatar 
a decisão da justiça que 
anulou a sessão que libe-
rou o financiamento de R$ 
152 milhões entre a Pre-
feitura e a Caixa Econô-
mica Federal.

A Juíza substituta 
da 2ª Vara do Fórum lo-
cal, Marta Andréia Matos 
Marinho, em sentença no 
dia 26 de outubro, anulou 
a Sessão Ordinária da Câ-
mara Municipal de 1º de 
outubro que aprovou o 
empréstimo.

A Juíza atendeu 
parcialmente a ação civil 
pública proposta pelo Mi-
nistério Público por ato de 
improbidade administrati-
va feita através do promo-
tor Renato Queiroz.

Na sentença a Juí-
za Marta Andréia destaca 
as tentativas de aprovação 
por parte da atual Mesa 
Diretora da Câmara, bem 

como as ações dos Verea-
dores de Oposição em im-
pedir a votação. 

Segundo o Minis-
tério Público, a sessão 
não poderia ser realizada 
porque um Agravo Ins-
trumental obtido pelos 
vereadores de oposição, 
concedido no dia 30 de se-
tembro, pelo desembarga-
dor Paulo Barcellos Gatti, 
que exigia os pareceres 
obrigatórios e específicos 
das comissões do legisla-
tivo, foram apresentados 

apenas algumas horas an-
tes da sessão, desrespeitan-
do a lei orgânica do muni-
cípio.

Já com relação aos 
vereadores que votaram e 
que o Ministério Público 
havia pedido o afastamento, 
a Juíza concedeu direito de 
se defenderem.

Em sua sentença não 
há indicação de ilegalidade 
no financiamento e suprida 
as irregularidades aponta-
das o projeto deverá voltar 
à pauta da Câmara.

Ilhabela participa de 
sessão itinerante no Itaquan-
duba.

A prefeita de Ilhabe-
la, Maria das Graças Ferreira 
dos Santos Souza, Gracinha, 
participou da Sessão Itine-
rante realizada pela Câmara 
Municipal no Itaquanduba, 
bairro onde a prefeita e fami-
liares moram há décadas.

A sessão foi realizada 
na E.M. Professora Ophélia 
Reale Montanhesi, no dia 
14, com o objetivo de tratar 
apenas sobre o bairro e o en-
torno. Os vereadores leram 
na sessão as indicações e re-
querimentos de assuntos que 

colheram junto aos morado-
res do bairro. Dois morado-
res se manifestaram sobre as 
reivindicações e a prefeita se 
pronunciou sobre as realiza-

ções programadas 
para a comunidade 
do bairro.

A prefeita, 
que já foi verea-
dora em três le-
gislaturas e tam-
bém presidente da 
Câmara, elogiou 

Prefeita de Ilhabela participa de sessão 
itinerante no Itaquanduba

a iniciativa. “É muito im-
portante realizar sessões nos 
bairros. Os vereadores vão 
até os moradores para ouvir 
as reivindicações e suges-
tões. É mais uma oportuni-
dade, principalmente para a 
população que não consegue 
acompanhar a sessão e os 
trabalhos dos vereadores no 
cotidiano e nas sessões no 
prédio da Câmara”, afirmou 
Gracinha Ferreira.

Vereador Ceará tem aprovada moção 
que congratula com a atleta Juliana Orizo

Em sessão realizada 
na noite desta terça-feira, 
pela Câmara Municipal de 
Caraguatatuba, foi apro-
vada a moção 45/2019, 
de Elizeu Onofre da Sil-
va (Ceará), que congra-
tulou com Juliana Orizo 
de apenas seis anos, que 
conquistou a medalha de 
bronze no campeonato 
brasileiro interclubes de 
Karatê.

A atleta, que re-
presenta a cidade de Ca-
raguatatuba e é treinada 
pelo professor Angelo 
Oliveira, disputou a com-
petição no último dia 10, 
em Uberlândia (MG), pela 
categoria Kata. Com o re-
sultado, Juliana se tornou 
uma das melhores do país 
em sua categoria. 

Para chegar até as 
finais, foi preciso se clas-
sificar em cinco fases, em 

todo país, sendo necessá-
ria a classificação na final 
do campeonato paulista.

“Quero parabeni-
zar essa gigante de apenas 
seis anos de idade pelo bri-
lhante resultado, pelo seu 
talento e levar o nome da 
nossa Caraguatatuba pelo 
país. Fico muito honrado 
em poder dar essa moção 
de congratulação a Julia-
na. Parabenizo também 

seus pais, seus familiares 
que a apoiam e seu treina-
dor, pelo belo trabalho que 
faz”, disse Ceará.

A atleta realiza au-
las de karatê em dois “do-
jos” (locais de treinamen-
to). Durante a semana, 
Juliana treina na EMEI/
EMEF Prof.º Alaor Xavier 
Junqueira, no Travessão, e 
aos sábados, na subprefei-
tura da região sul.

Após 27 anos de espera, Prefeitura entrega 
novas viaturas de fiscalização ambiental

Os agentes da Fisca-
lização Ambiental da Pre-
feitura de São Sebastião po-
derão realizar suas ações de 
forma mais adequada e com 
maior conforto. Isso porque 
a Administração adquiriu, 
com recursos do Fundo Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
(FUMDAM), cinco novos 
veículos, sendo três viaturas 
exclusivas para fiscalização 
e dois carros para uso de ro-
tina do setor.

O pacote de investi-
mento incluiu ainda a aqui-
sição de cinco tablets, cinco 
equipamentos de GPS (em 
inglês global positioning 
system), cinco mochilas es-
tanques, dois drones e uma 
impressora. De acordo com 
a Secretaria de Meio Am-
biente (SEMAM), o valor 
total para compra dos itens 
supera R$ 500 mil. Ainda 
segundo a SEMAM, os re-
cursos do FUMDAM são 
frutos de repasse dos valores 
arrecadados pela Prefeitura 
com taxas e multas ambien-

tais.
Para o servidor se-

bastianense Jairo Moura, 
fiscal de meio ambiente há 
27 anos, os novos materiais 
são uma grande conquista. 
“As viaturas e os equipa-
mentos vão fazer uma gran-
de diferença no nosso traba-
lho, pois há 27 anos temos 
dificuldades de trabalhar em 
locais de difícil acesso, por 
falta de veículo apropriado. 
Aguardamos por isso por 
todos esses anos”, lembrou.

Segundo a vice-pre-
sidente do Conselho Mu-
nicipal de Meio Ambiente 

(COMAM) e presidente do 
Instituto Conservação Cos-
teira, Fernanda Carbonelli, 
é uma satisfação participar 
da entrega dos veículos. 
“Hoje, com muito esforço 
e apoio da sociedade civil 
pudemos ver a entrega des-
ses veículos que serão muito 
importantes para a fiscaliza-
ção ambiental, assim como, 
para atender mais deman-
das, já que temos uma costa 
extensa. Nós, do Conselho, 
estamos muito satisfeitos 
em poder cooperar com a 
prefeitura”, finalizou.



Noroeste News  - 05 - 31 de outubro de 2019

Prefeitura assina Ordem de Serviço 
para obras de pavimentação para 

acesso ao Hospital Regional
A Prefeitura de Cara-

guatatuba deu Ordem de Ser-
viço para início das obras de 
pavimentação para acesso ao 
futuro Hospital Regional.

Serão mais de 4.500 
metros quadrados de pavi-
mento que serão executados 
nas vias a partir da próxima 
semana. Segundo a Secreta-
ria de Obras Públicas, o pra-
zo de conclusão é de 30 dias.

Além disso, haverá 
sinalização de acesso à uni-
dade hospitalar e estacio-
namento com vagas em 45 
graus, serviços que serão 
executados pelos servidores 
da Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Cida-
dão.

De acordo com infor-
mações do Governo do Esta-
do, o Hospital Regional deve 
entrar em funcionamento em 
dezembro. 

“As obras do Hos-
pital Regional estão dentro 
do cronograma. Fazemos os 
últimos ajustes e os equipa-
mentos começam a chegar 
para realização de testes. 
Além disso, a OS (Organiza-
ção Social) que fará a gestão 
da unidade deve começar em 
novembro o processo seleti-
vo”, explicou o coordenador 
do Programa Saúde em Ação 
do Governo do Estado, Ri-
cardo Tardelli.

O Hospital Regional 
terá nove salas de cirurgia, 
220 leitos e uma Ala de Qui-
mioterapia. Serão seis pa-
vimentos em um terreno de 
mais de 28 mil m². A unida-
de hospitalar é fruto de um 
investimento de R$ 188 mi-
lhões do Programa Saúde em 
Ação, parceria da Secretaria 
de Estado da Saúde com o 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento.

Caraguatatuba divulga edital do concurso de 70 vagas de Guarda 
Civil Municipal e inscrições começaram terça (29/10)

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Administração, 
publicou o edital do Concur-
so de Público 01/2019 para 
70 vagas do cargo de guarda 
civil municipal (GCM) de 2ª 
classe na última sexta-feira, 
(25/10), no Diário Oficial 
Eletrônico, no link https://
www.caraguatatuba.sp.gov.
br/pmc/category/diario-
-oficial/ (Edital 151), e no 
site da Fundação Vunesp, na 
página https://www.vunesp.
com.br/.

As inscrições para o 
concurso público da GCM 
começaram na última terça-
-feira (29/10) e terminam às 
23h59 do dia 22 de novem-
bro (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 novem-
bro); Ensino Médio com-
pleto, CNH Categorias “A” 
e “B” ou superior; e altura 
mínima de 1,65 metros para 
homens e 1,55 metros para 
mulheres; além de ler o edi-
tal inteiro, se cadastrar no 
site da Vunesp e acompanhar 
o andamento do certame.

A taxa de inscrição é 
R$ 67,00. O boleto vence no 
dia 25 de novembro e pode 
ser pago em qualquer agên-
cia bancária até data limite. 
Das 70 vagas de guarda civil 
municipal, obrigatoriamente 
10% são destinadas às mu-
lheres e 5% às pessoas com 
deficiência de ambos os se-
xos, conforme os requisitos 
previstos no edital. 

Haverá isenção desse 
valor para quem é hipossufi-
ciente (pessoa sem recursos 
financeiros suficientes para o 
próprio sustento, bem como 
arcar com o valor da inscri-
ção/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 das 10h do dia 29 de 
outubro 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 no-
vembro, 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. 
Os candidatos terão 3h30 
para responder 60 questões 
de Língua Portuguesa, Ma-
temática e Raciocínio Lógi-
co (Conhecimentos Gerais); 
e sobre a Constituição Fe-
deral, 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; 
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 Mu-
nicipal de Caraguatatuba, 
disponíveis no site http://
www.caraguatatuba.sp.gov.
br/pmc/, na parte de Legisla-
ção (Conhecimentos Especí-
ficos).   

As 140 mulheres e os 
1.260 homens (observado o 
número de vagas reservadas 
para pessoas com deficiên-
cia) mais bem pontuados 
na prova objetiva passarão 
ainda pelas seguintes etapas: 
teste de aptidão física, ava-
liação psicológica, entrega 
de documentos e certidões 
para investigação social, en-
trega do resultado do exame 
toxicológico de larga escala; 
e a realização de exames mé-
dicos. Todas as etapas inte-
gram a 1ª fase do concurso 

público de GCM 2ª classe e 
possuem caráter eliminató-
rio.   

A 2ª fase da seleção 
inclui o Curso de Forma-
ção que também tem cará-
ter classificatório e elimi-
natório.  Os aprovados do 
Concurso Público 01/2019 
serão convocados conforme 
necessidade a Administra-
ção Pública. O certame tem 
o prazo de validade de dois 
anos, podendo ser prorroga-
do por igual período, a cri-
tério da Prefeitura de Cara-
guatatuba. 

Mais informações 
podem ser obtidas pelo te-
lefone (11) 3874-6300 (Dis-
que Vunesp) ou pelo site 
https://www.vunesp.com.
br/. O atendimento ao públi-
co ocorre nos dias úteis, das 
8h às 18h. O edital do Con-
curso 01/2019 encontra-se 
no link http://www.caragua-
tatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
-content/uploads/2019/10/
Edital_151.pdf. 

Acessa SP 
Quem não tem inter-

net pode utilizar o Acessa 
São Paulo, na Praça Dió-
genes Ribeiro de Lima, no 
Centro ou no Posto do Pou-
patempo de Caraguatatuba, 
no Indaiá.  É necessário ir ao 
local munido de um docu-
mento de identificação com 
foto e fazer um cadastro di-
gital 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 ho-
rário de atendimento vai das 
11h às 16h50. O telefone é 
(12) 3883-3042.

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

A GCM
Serão requisitos bá-

sicos para o ingresso no car-
go público de Guarda Civil 
Municipal da Prefeitura de 
Caraguatatuba ter naciona-

lidade brasileira; gozar dos 
direitos políticos; quitação 
com as obrigações milita-
res e eleitorais; nível médio 
completo de escolaridade; 
idade mínima de 18 anos; 
aptidão física, psicológica 
e mental; idoneidade mo-
ral comprovada por inves-
tigação 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 mas-
culino, e 1,55 metros de altu-
ra, quando a candidata for do 
sexo feminino; possuir CNH 
Categorias “A” e “B” ou 
superior. Serão reservados 
10% de vagas de cada con-
curso para o sexo feminino.

Durante a realização 
do curso de formação, de 
caráter eliminatório e clas-
sificatório, os candidatos 
receberão a denominação de 
“Aluno Guarda” e exclusi-

vamente uma ajuda de cus-
to, no valor mensal de R$ 
1,2 mil, não se configurando 
nesse período qualquer rela-
ção de trabalho com a Ad-
ministração Municipal. As 
aulas do curso ocorrerão de 
segunda a sexta-feira e caso 
necessário, aos sábados do-
mingos e feriados. Além do 
aproveitamento satisfatório, 
o aluno guarda terá que ter 
75% de frequência durante o 
treinamento.
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Prefeitura e Estado inauguram 
CAPS-AD no Perequê-Mirim 

A Prefeitura de Cara-
guatatuba, em parceria com 
o Governo do Estado de São 
Paulo, entregou oficialmente 
nesta terça-feira (29/10) o 
Centro de Atenção Psicosso-
cial Álcool-Drogas (CAPS-
-AD) do bairro Perequê-Mi-
rim, localizado na Região 
Sul da cidade.

A cerimônia de entre-
ga oficial da unidade hospi-
talar contou com a presença 
do prefeito de Caraguatatu-
ba, Aguilar Junior, da repre-
sentante do Projeto Saúde 
em Ação do Governo do Es-
tado de São Paulo e diretora 
técnica de Saúde do DRS 
Taubaté, Mônica Galvão, do 
secretário de Saúde, Amauri 
Toledo, além dos vereadores 
Vilma Teixeira, Walmir da 
Olaria, Tato Aguilar, Vandi-
nho e De Paula.

O prefeito Aguilar 
Junior afirmou que a entre-
ga 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 parce-
ria Prefeitura e Estado (UBS 
Sumaré, CAPS II e agora o 
CAPS AD). Estamos tam-
bém ampliando a Casa de 
Saúde Stella Maris e segui-

mos ansiosos para a inaugu-
ração do Hospital Regional 
para complemento e reta-
guarda de todo este trabalho 
que já vem sendo desenvol-
vido”, ressaltou.

“Nos próximos me-
ses, com a inauguração da 
UPA SUL, teremos três por-
tas de entrega para urgência 
e emergência; além de 54 
novos leitos na Santa Casa 
que já estão em construção. 
Então, além de abrir por-
tas de entrada; nós também 
investimos na retaguarda”, 
relatou.

Mônica Galvão falou 
sobre a importância da par-
ceria entre Caraguatatuba 
e o Projeto Saúde em Ação 
que já inaugura o terceiro 
equipamento no município 
fruto desta parceria. “Este 
é um projeto inovador, que 
tem uma caracterização de 
equipamentos modernos to-

talmente integrados que for-
talece a Atenção Básica, a 
regularização, informatiza-
ção, sempre com foco na ca-
pacitação de profissionais”, 
destacou.

O local receberá con-
sultas médicas, Centro de 
Convivência, atividades re-
creativas terapêuticas e trei-
namento de equipes. O Caps 
AD Caraguatatuba conta 
com espaço de acolhimento, 
banheiro adaptado feminino 
e masculino, sala de atendi-
mento individualizado, sala 
de medicação, sala de arqui-
vos, posto de enfermagem, 
sala administrativa, sala de 
reuniões, sala de grupos te-
rapêuticos, refeitório, con-
vivência, cozinha, vestiário, 
rouparia, almoxarifado, de-
pósito de resíduos e sala de 
expurgo.

São investidos no lo-
cal cerca de R$ 2 milhões, 
através de verba do BID 
(Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) ao Go-
verno do Estado de São Pau-
lo.

O CAPS-AD será 
voltado aos pacientes aten-
didos pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde, mas também 
é porta aberta para demanda 
de pacientes dependentes 
químicos.

7º Encontro de Autos Antigos 
movimenta Rua da Praia

A 7º edição do En-
contro de Autos Antigos de 
São Sebastião reuniu apro-
ximadamente 15 mil pessoas 
durante os três dias de even-
to, na Rua da Praia, no Cen-
tro. O encontro não ocorria 
há 10 anos e a atual gestão 
municipal retomou as edi-
ções em 2018. 

Uma extensa progra-
mação fez com que o público 
viajasse no tempo, entre elas, 
a rádio vitrola, apresentações 
musicais, show do cantor, 
compositor e multi-instru-
mentista João Suplicy, feira 
de peças e antiguidades, ca-
minhão Anastácio, com fil-
mes do Mazzaropi, praça de 
alimentação e outros.

Foram 135 raridades 
automotivas expostas na Ten-
da de Eventos, quase o dobro 
do número de carros do ano 
anterior. “Sou de Cubatão e 
sempre estou em São Sebas-
tião. Achei muito bacana. O 

mais legal é ver a evolução 
dos carros. Antigamente não 
tínhamos pressa, os automó-
veis eram mais lentos e hoje 
são extremamente velozes. A 
humanidade na corrida con-
tra o tempo”, disse Patrícia 
Vasconcelos.

O empresário e expo-
sitor Ricardo Taino elogiou o 
encontro. “É o segundo ano 
que participo e está cada vez 

melhor. A Prefeitura capri-
chou na infraestrutura e este 
tipo de evento movimenta a 
economia da cidade”, finali-
zou Taino.

A 7ª edição do Encon-
tro de Autos Antigos é uma 
realização da Prefeitura de 
São Sebastião, por meio da 
Secretaria de Turismo (SE-
TUR) e da Fundação Educa-
cional e Cultural “Deodato 
Sant’Anna” (Fundass).

Idealizador do projeto UbatubaSat 
é homenageado no plenário

Na sessão de 15/10, o 
professor Candido Osvaldo 
de Moura recebeu uma mo-
ção do Vereador Osmar de 
Souza (PSD) pelo incentivo 
e desenvolvimento da educa-
ção em Ubatuba.

O UbatubaSat surgiu 
oficialmente em 2014, quan-
do Candido, que é docente 
na Escola Municipal Tancre-
do de Almeida Neves, pro-
pôs aos seus alunos o desafio 
de montar um satélite. Desde 
então, através da incorpora-
dora Saint Martin, Candido 
estimulou os alunos a darem 
continuidade ao projeto, que 
conseguiu apoio técnico e fi-
nanceiro do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais e 

da Agência Espacial 
Brasileira. Os alunos, 
por sua vez, passaram 
por cursos de solda 
com qualificação es-
pacial, além de eletrô-
nica básica.

No decorrer da 
proposta, em 2013 os 
alunos que participavam do 
UbatubaSat foram até o Ja-
pão para participar do maior 
congresso de cientistas da 
área espacial, escrevendo ar-
tigos científicos para o even-
to, que ganharam patrocínio 
da Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ci-
ência e Cultura (UNESCO) 
tornando a viagem possível.

Com a palavra, o ho-

menageado convidou a aluna 
que gravou a mensagem que 
foi transmitida de órbita para 
receber a moção juntamente 
a ele, que agradeceu a todos 
aqueles que ajudaram e in-
centivaram essa iniciativa.

O satélite Tancredo 
I foi lançado em dezembro 
de 2016, do Centro Espacial 
Tanegashima, no Japão, pela 
Estação Espacial Internacio-
nal.



A7gazetasp.com.br
Sexta-feira, 1º De novembro De 2019 

 A Caraguatatuba renovou na 
última quarta-feira o contrato 
de prestação de serviços com a 
Sabesp. A Companhia assume 
por mais 30 anos o investimen-
to em saneamento do muni-
cípio, que visa distribuição de 
água, coleta e tratamento de 
esgotos, e saúde e qualidade de 
vida à população.

O contrato foi assinado en-
tre o governo do Estado, Pre-
feitura de Caraguatatuba e 
Sabesp. A parceria beneficia-
rá 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 mi-
lhões em água e esgoto. En-
tre os benefícios, os destaques 
são as ampliações das estrutu-
ras 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 Jar-
dim Gaivotas – o prazo de exe-
cução é de dois anos. Outras 
prioridades são a ampliação 
dos sistemas de esgotos Indaiá, 
Jardim Adalgisa; implantação 
de coleta de esgotos para os 

Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior exalta contrato assinado com a Sabesp: “É uma nova era”

DIVULGAÇÃO/PMC

Caraguá e Sabesp renovam contrato
SANEAMENTO. Novo contrato da prefeitura da cidade com a Sabesp prevê a antecipação de obras de água e esgoto para seis anos

bairros Golfinho, Jardim Ter-
ralão e melhoria dos sistemas 
Martim de Sá e Jaraguazinho, 
com implantação de novas re-
des e ampliação da cobertura 
em esgotos para imóveis atual-
mente não atendidos.

Conforme as necessidades, 
o contrato pode sofrer altera-
ções e revisões a cada quatro 
anos com o intuito de aten-
der sempre as demandas da 
cidade.

O superintendente da Sa-
besp no litoral norte, Rui Ro-
drigues Bueno, destacou a im-
portância da palavra sanear, 
originária do latim sanus, que 
significa tornar saudável, habi-
tável, higienizada.

“Por isto a importância do 
dia de hoje, celebrar um segu-
ro de saúde preventivo e cole-
tivo à população dessa cidade, 
considerada a mais importante 
para o Litoral Norte. Para cada 
dólar investido em água e sa-
neamento, economiza-se U$ 
4,3 dólares em saúde, de acor-
do 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 re-

trutura e Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, Glaucio 
Atorre Pena, representando o 
governador João Dória (PSDB), 
disse que Caraguatatuba está 
no rumo certo. “É uma deci-
são acertada, que minimizará 
os problemas de saúde públi-
ca. Sem dúvidas, para o perío-
do de veraneio será um gran-
de 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 tam-
bém. Vamos sempre caminhar 
mais para entregar o melhor 
para a população”, destacou.

Aguilar Junior também 
abordou o Plano Municipal de 
Saneamento Básico, no qual foi 
proposta a garantia de cinco 
mananciais, permitindo água 
por mais tempo, uma preo-
cupação para os próximos 20 
anos. “Enfrentamos proble-
mas que nunca foram enfren-
tados e tenho certeza que em 
no mínimo seis anos todas 
as obras já estarão em anda-
mento”, garantiu o prefeito. 
(GSP)

novação é um bem para a po-
pulação de Caraguatatuba. Do 
total acordado, cerca de 80% 
serão investidos nos primeiros 

11 anos. “É uma decisão valori-
zada que daqui uma década va-
mos ver a diferença do muni-
cípio. Obrigado pela confiança 

em continuar com o trabalho 
em manter uma cidade sanea-
da”, disse.

O subsecretário de Infraes-

 A A Prefeitura de São Se-
bastião, em parceria com o 
Corpo de Bombeiros, reali-
zou, na última terça-feira, a 
cerimônia de formatura de 
47 guarda-vidas temporários 
que vão atuar na temporada 
de verão 2019/2020.

O orador da turma, Ale-
xandre Rocha Alves, de 46 
anos, veio de Potiguar, no Rio 
Grande do Norte, e vai atuar 
como guarda-vidas pela se-
gunda vez. “Moro em Mare-
sias há três anos e é um pra-
zer poder me dedicar a salvar 
vidas. Vim acompanhar meu 
filho em uma seletiva do Ins-
tituto Gabriel Medina e fi-
quei”, contou.

Prefeitura forma 47 guarda-vidas para o verão

Os 20 primeiros colocados dos formandos de terça começarão o 
trabalho em 14 de novembro e os outros 27 em 14 de dezembro

ANDRE SANTOS/PMSS

Para o prefeito Felipe Au-
gusto é uma satisfação poder 
contar com a dedicação dos 
guarda-vidas e do Corpo de 
Bombeiros. “É uma respon-
sabilidade enorme, pois te-
remos quase um milhão de 
pessoas passando pela nossa 
cidade durante a tempora-
da de verão. Eles são verda-
deiros heróis e somos gratos 
por todo cuidado com nossos 
moradores e turistas”, frisou.

O curso teve três semanas 
de duração e foi coordenado 
pela Tenente PM Érica Rama-
lho de Macedo, do 2º Posto de 
Bombeiros Guarda-Vidas do 
Litoral Norte, e incluiu provas 
teóricas e práticas, de preven-

Curso em São Sebastião teve 3 semanas 
de duração; primeira turma inicia a 
prestação do serviço em 14 de novembro

objetos estranhos na boca;  
respiração e circulação; além 
de aplicação de Ressuscitação 
Cárdio Pulmonar (RCP).

A finalização das etapas de 
formação dos guarda-vidas 
temporário também contou 
com palestras intensivas so-
bre as legislações municipais 
referentes à gestão de praias, 
Plano de Contingência Mu-
nicipal e Política Nacional de 
Prevenção a Desastres.

Os 20 primeiros coloca-
dos serão convocados para 
a primeira turma com o iní-
cio da prestação do serviço 
do dia 14 de novembro de 
2019 até o dia 14 de feverei-
ro de 2020. Os outros 27 can-
didatos subsequentes serão 
convocados para a segunda 
chamada, com início da pres-
tação do serviço do dia 14 de 
dezembro de 2019 até 14 de 
março de 2020. (GSP)

ção e salvamento aquático; 
reanimação cardiopulmonar 
com entrada no mar; trans-
posição de arrebentação; 
abordagem da vítima; retor-

no com a vítima; retirada da 
vítima da água; arrasto; posi-
ção de recuperação; verifica-
ção de consciência, liberação 
de vias aéreas; verificação de 

Pró-Mulher 
realiza mil 
mamografias

 A Em outubro o Centro 
de Referência da Mulher  
(Pró-Mulher) de Caraguatatu-
ba bateu o recorde em mamo-
grafias nos últimos anos du-
rante o Outubro Rosa. Neste 
ano, foram realizadas mais de 
mil exames.

Em 2018, o número de 
mamografias foi de 603 e, em 
2019, pelo atendimento do 
Pró-Mulher, o mês de outubro 
fechou com 1.021 mamogra-
fias realizadas. De janeiro a ou-
tubro, a prefeitura já realizou 
ao todo 4.417 mamografias.

Fora do período da cam-
panha, dentro das ações de 
rotina da Secretaria de Saúde, 
esses exames, por protocolo, 
voltam a ser agendados junto 
à Unidade Básica de Saúde de 
referência da paciente. (GSP)

 A Um grupo de empresá-
rios se reuniu para organizar 
a 1ª Galinhada Beneficente 
de Ilhabela, em prol da Paró-
quia Nossa Senhora D’Ajuda 
e Bonsucesso, na Vila. A ren-
da do evento será revertida 
para obras na igreja, um dos 
principais símbolos da reli-
giosidade local, erguida em 
estilo colonial por volta do 
ano de 1706.

O prato será elaborado 
pelo conhecido chefe de co-
zinha Tonhão Santos, no dia 
23 de novembro, a partir das 
19h. O endereço do evento é 
avenida Pedro de Paula Mo-
raes, nº 1331, ao lado da Fa-
zenda Engenho D’Água, no 
bairro de mesmo nome.

A iniciativa foi de Claudi-
nei Baltazar e de outros em-
presários da cidade. Entre os 
colaboradores estão Velas 
do Engenho Eventos, Atelier 

Ilhabela terá galinhada 
beneficente em prol de paróquia

Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda e Bonsucesso foi erguida por 
volta de 1706; renda  de evento será revertida para obras na igreja

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE ILHABELA

do Tonhão, Espaço Tangará, 
Baltazar Advogados, Locason 
Eventos, SR Zeladoria, Ilha da 
Vela Imobiliária, Ana Dona-
dio Arquitetura e Grupo An-
coradouro.

Os ingressos podem ser 
adquiridos na sede da Paró-
quia, na Vila, pelo valor de 
R$ 50 por pessoa. As bebidas 
não estão inclusas nesse va-
lor. (GSP)

 A No sábado (2), Ubatuba re-
cebe o PUC Surf SP 2019, que 
terá como palco a praia Ver-
melha do Centro. A competi-
ção acontece das 8h às 17h e 
a previsão do mar, de acordo 
com a prefeitura, é animado-
ra, com promessa de dois dias 
de boas ondas no point.

O local foi escolhido por 
sua ótima localização – ao 
lado da Praia do Tenório, e 
apresenta 600 metros de ex-
tensão. É uma praia de tombo 
com areia fofa e que apresen-
ta ondas fortes e tubulares, 
principalmente, com ondula-
ções de leste e sudeste.

As inscrições estão abertas 
em cinco categorias e podem 
ser feitas pelo site www.puc-
surfsp.com. Masculino PUC 
e Feminino PUC reúnem os 
estudantes e veteranos da 
universidade. Já a Open Local 
Masculino, Feminino e Mirim 
são uma oportunidade para 

Ubatuba recebe  
PUC Surf SP 2019

quem é da Capital do Surfe.
Para quem não compete e 

vai ficar na torcida, a progra-
mação inclui muita música e 
atividades em defesa do meio 
ambiente.

Mais informações e in-
gressos em blacktag.com.
br/eventos/4421/puc-surf-
-sp-2019. (GSP)

As inscrições 
estão abertas em 
cinco categorias; 
programação 
em Ubatuba 
inclui música e 
atividades em 
defesa do meio 
ambiente

Cabos são 
furtados na 
Praça do Coreto

 A  Como se tornou comum 
nos últimos meses, foram fur-
tados os cabos de cobre ins-
talados na Praça Major João 
Fernandes, conhecida como 
Praça do Coreto, ao lado Igre-
ja Matriz, no centro histórico 
de São Sebastião. Somente no 
mês de outubro foram três 
furtos, e em seis meses, oito. 
“Lamentavelmente, o mes-
mo, ocorreu com os cabos de 
iluminação das quadras da 
rua da Praia”, informou a pre-
feitura,  em nota.

Segundo o secretário de 
Serviços Públicos (Sesep), Gel-
son Aniceto de Souza ( conhe-
cido como Tota), desde a últi-
ma terça-feira funcionários 
da secretaria estão instalan-
do novos cabos de cobre nes-
ses locais. 

Ainda segundo Tota, são 
utilizados tubos galvanizados 
para dificultar os furtos. (GSP)
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