
 

 

 

 



 

 

 

 

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

hoje na mídia 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sexta-Feira, Sábado, Domingo e Segunda-Feira 01, 02, 03 e 04 de 

Novembro de 2019. 

 

Tamoios News 

Cidade 

Prefeitura abre inscrições para 500 vagas de comércio ambulante 

 

Cidade 

Estado vai investir mais R$ 900 milhões na duplicação da serra da Tamoios 

 

Cidade 

Cemitério Municipal de Caraguá deve receber 4 mil pessoas neste sábado 

 

Cidade 

CCZ realiza mais uma Feira de Adoção em Caraguá  

 

Cidade 

Caraguá sedia última etapa Litoral Norte Circuit Run  

 

Cidade 

Som do Verão: Bandinha anima banhistas nas praias de Caraguá 

 

Cidade 

Banhista de 27 anos morre afogado na Martim de Sá 
 

Radar Litoral 

Geral 

Fundo Social de Caraguatatuba abre inscrições para três cursos de 

qualificação profissional na terça 

 

Meio Ambiente 

CCZ de Caraguá promove feira de adoção no próximo sábado 

 

Polícia 

Mulher usa carro de aplicativo para transportar droga e acaba presa pela PM 

em Caraguá 

 

Polícia 

Homem afogado após mau súbito na praia Martin de Sá em Caraguatatuba 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeitura-abre-inscricoes-para-500-vagas-no-comercio-ambulante/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/estado-vai-investir-mais-r-900-milhoes-na-duplicacao-da-serra-da-tamoios/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/estado-vai-investir-mais-r-900-milhoes-na-duplicacao-da-serra-da-tamoios/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/cemiterio-municipal-de-caragua-deve-receber-4-mil-pessoas-neste-sabado/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/cemiterio-municipal-de-caragua-deve-receber-4-mil-pessoas-neste-sabado/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/cemiterio-municipal-de-caragua-deve-receber-4-mil-pessoas-neste-sabado/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/ccz-realiza-mais-uma-feira-de-adocao-em-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/caragua-sedia-ultima-etapa-do-litoral-norte-circuit-rund/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/som-do-verao-banda-sem-nome-anima-banhistas-nas-praias-de-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/turista-de-27-anos-morre-afogado-na-martim-de-sa/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/turista-de-27-anos-morre-afogado-na-martim-de-sa/
https://radarlitoral.com.br/noticias/13481/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-tres-cursos-de-qualificacao-profissional-na-terca
https://radarlitoral.com.br/noticias/13481/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-tres-cursos-de-qualificacao-profissional-na-terca
https://radarlitoral.com.br/noticias/13484/ccz-de-caragua-promove-feira-de-adocao-no-proximo-sabado
https://radarlitoral.com.br/noticias/13483/mulher-usa-carro-de-aplicativo-para-transportar-droga-e-acaba-presa-pela-pm-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/13483/mulher-usa-carro-de-aplicativo-para-transportar-droga-e-acaba-presa-pela-pm-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/13488/homem-afogado-apos-mau-subito-na-praia-martin-de-sa-em-caraguatatuba


 

 

 

Portal Costa Azul 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia processo de regularização no bairro 

Cantagalo 

 

Caraguatatuba 

Fundo Social de Caraguatatuba abre inscrições para três cursos de 

qualificação profissional 
 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba estima receber 60 mil pessoas no feriado de Finados 

 

Portal Caiçara 

Cotidiano 

Fundo Social de Caraguatatuba abre inscrições para três cursos de 

qualificação profissional 

 

Cotidiano 

Caraguatatuba estima receber 60 mil pessoas no feriado de Finados 

 

Cotidiano 

Prefeitura de Caraguá abre cadastro e recadastramento para 500 vagas de 

ambulantes 

 

Cotidiano 

PAT de Caraguatatuba disponibiliza vagas de emprego em diversas áreas 

 

Cotidiano 

Horários de ônibus serão reforçados para estudantes realizarem provas do 

ENEM em Caraguá 

 

Expresso Litoral 

Caraguatatuba 

Ações de alerta contra o câncer de próstata são promovidas em Caraguatatuba 

no Novembro Azul 

 

Caraguatatuba 

Três cursos de qualificação profissional são oferecidos pelo Fundo Social de 

Caraguatatuba 

 

 

 

 

https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/01/Prefeitura-de-Caraguatatuba-inicia-processo-de-regulariza%C3%A7%C3%A3o-no-bairro-Cantagalo
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/01/Prefeitura-de-Caraguatatuba-inicia-processo-de-regulariza%C3%A7%C3%A3o-no-bairro-Cantagalo
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/01/Fundo-Social-de-Caraguatatuba-abre-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-tr%C3%AAs-cursos-de-qualifica%C3%A7%C3%A3o-profissional
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/01/Fundo-Social-de-Caraguatatuba-abre-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-tr%C3%AAs-cursos-de-qualifica%C3%A7%C3%A3o-profissional
https://www.portalr3.com.br/2019/11/caraguatatuba-estima-receber-60-mil-pessoas-no-feriado-de-finados/
http://www.portalcaicara.com.br/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-tres-cursos-de-qualificacao-profissional/
http://www.portalcaicara.com.br/fundo-social-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-tres-cursos-de-qualificacao-profissional/
http://www.portalcaicara.com.br/caraguatatuba-estima-receber-60-mil-pessoas-no-feriado-de-finados/
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/
http://www.portalcaicara.com.br/pat-de-caraguatatuba-disponibiliza-vagas-de-emprego-em-diversas-areas/
http://www.portalcaicara.com.br/horarios-de-onibus-serao-reforcados-para-estudantes-realizarem-provas-do-enem-em-caragua/
http://www.portalcaicara.com.br/horarios-de-onibus-serao-reforcados-para-estudantes-realizarem-provas-do-enem-em-caragua/
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2215/aacaoes-de-alerta-contra-o-caancer-de-praostata-saao-promovidas-em-caraguatatuba-no-novembro-azul
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2215/aacaoes-de-alerta-contra-o-caancer-de-praostata-saao-promovidas-em-caraguatatuba-no-novembro-azul
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2218/traes-cursos-de-qualificaacaao-profissional-saao-oferecidos-pelo-fundo-social-de-caraguatatuba-
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2218/traes-cursos-de-qualificaacaao-profissional-saao-oferecidos-pelo-fundo-social-de-caraguatatuba-


 

 

 

G1 Vanguarda 

Vale do Paraíba e Região 

Homem de 27 anos morre afogado na Praia Martim de Sá em Caraguatatuba, 

SP 

 

Repórter Litoral 

Saúde 

Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher) realiza mais de mil mamografias 

durante Outubro Rosa 

  

Geral 

Cemitério Municipal de Caraguatatuba aguarda receber 4 mil visitantes no Dia 

de Finados 

 

Geral 

Prefeitura realiza nivelamento com material ecológico no Capricórnio II 

 

Geral 

Caraguatatuba estima receber 60 mil pessoas no feriado de Finados 

 

Saúde 

Caraguatatuba promove ações de alerta contra o câncer de próstata no 

Novembro Azul 

 

Polícia 

Homem é preso pela Polícia Militar com arma de fogo em Caraguatatuba 

 

Esporte 

Finais das séries Ouro, Prata e Bronze do Campeonato de Futsal se 

aproximam 

 

Polícia 

Impressões digitais levaram equipe do SIG a prender suspeito de matar 

arquiteto de 61 em Caraguatatuba 

 

Geral 

Prefeitura de Caraguatatuba divulga vagas para estagiários no mês de 

novembro 

 

 

Geral 

Contrato entre Sabesp e Caraguatatuba prevê antecipação de 80% dos 

investimentos 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/11/04/homem-de-27-anos-morre-afogado-na-praia-martim-de-sa-em-caraguatatuba-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/11/04/homem-de-27-anos-morre-afogado-na-praia-martim-de-sa-em-caraguatatuba-sp.ghtml
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/01/centro-de-referencia-da-mulher-pro-mulher-realiza-mais-de-mil-mamografias-durante-outubro-rosa/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/01/centro-de-referencia-da-mulher-pro-mulher-realiza-mais-de-mil-mamografias-durante-outubro-rosa/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/01/cemiterio-municipal-de-caraguatatuba-aguarda-receber-4-mil-visitantes-no-dia-de-finados/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/01/cemiterio-municipal-de-caraguatatuba-aguarda-receber-4-mil-visitantes-no-dia-de-finados/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/01/prefeitura-realiza-nivelamento-com-material-ecologico-no-capricornio-ii/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/01/caraguatatuba-estima-receber-60-mil-pessoas-no-feriado-de-finados/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/02/caraguatatuba-promove-acoes-de-alerta-contra-o-cancer-de-prostata-no-novembro-azul/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/02/caraguatatuba-promove-acoes-de-alerta-contra-o-cancer-de-prostata-no-novembro-azul/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/02/homem-e-preso-pela-policia-militar-com-arma-de-fogo-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/02/finais-das-series-ouro-prata-e-bronze-do-campeonato-de-futsal-se-aproximam/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/02/finais-das-series-ouro-prata-e-bronze-do-campeonato-de-futsal-se-aproximam/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/02/impressoes-digitais-levaram-equipe-do-sig-a-prender-suspeito-de-matar-arquiteto-de-61-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/02/impressoes-digitais-levaram-equipe-do-sig-a-prender-suspeito-de-matar-arquiteto-de-61-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/03/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-vagas-para-estagiarios-no-mes-de-novembro/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/03/prefeitura-de-caraguatatuba-divulga-vagas-para-estagiarios-no-mes-de-novembro/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/03/contrato-entre-sabesp-e-caraguatatuba-preve-antecipacao-de-80-dos-investimentos/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/03/contrato-entre-sabesp-e-caraguatatuba-preve-antecipacao-de-80-dos-investimentos/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/03/contrato-entre-sabesp-e-caraguatatuba-preve-antecipacao-de-80-dos-investimentos/


 

 

 

Geral 

Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Caraguatatuba faz plantão de fim de 

semana no dia 9 de novembro 

 

Saúde 

Caraguatatuba promove ação de doação de sangue em Taubaté 

 

Meon 

Região 

Homem morre afogado na praia Martim de Sá em Caraguá 

 

Agora Vale  

Geral 

Contrato entre Sabesp e Caraguatatuba prevê antecipação de 80% dos 

investimentos previstos 

 

Informativo 

Jovem de 27 anos morre afogado em Caraguatatuba 

 

Ubatuba Acontece 

Região 

Litoral Norte se reuniu em São Sebastião para fomentar o turismo na região 

 

Região 

Três meses após assassinato de arquiteto em Caraguatatuba, Polícia Civil 

prende jovem de 23 anos suspeito do crime 

 

Região 

Finados com previsão de 60 mil turistas em Caraguatatuba 

 

Região 

Horários de ônibus serão reforçados em Caraguatatuba por causa do Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM 

 

Região 

Transportava droga em carro de aplicativo e termina presa por envolvimento 

com o tráfico em Caraguatatuba 

 

Região 

Prefeitura de Caraguatatuba abre recadastramento de ambulantes 

 

Região 

Jovem morre afogado na Praia Martim de Sá em Caraguatatuba 

 

http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/03/secretaria-da-fazenda-da-prefeitura-de-caraguatatuba-faz-plantao-de-fim-de-semana-no-dia-9-de-novembro/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/03/secretaria-da-fazenda-da-prefeitura-de-caraguatatuba-faz-plantao-de-fim-de-semana-no-dia-9-de-novembro/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/04/caraguatatuba-promove-acao-de-doacao-de-sangue-em-taubate/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/04/caraguatatuba-promove-acao-de-doacao-de-sangue-em-taubate/
http://www.meon.com.br/noticias/regiao/afogamento-martimdesa-caraguatatuba-bombeiros-litoralnorte
https://www.agoravale.com.br/noticias/Geral/contrato-entre-sabesp-e-caraguatatuba-preve-antecipacao-de-80-dos-investimentos-previstos
https://www.agoravale.com.br/noticias/Geral/contrato-entre-sabesp-e-caraguatatuba-preve-antecipacao-de-80-dos-investimentos-previstos
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/jovem-de-27-anos-morre-afogado-em-caraguatatuba
http://ubatubaacontece.com.br/litoral-norte-se-reuniu-em-sao-sebastiao-para-fomentar-o-turismo-na-regiao/
http://ubatubaacontece.com.br/litoral-norte-se-reuniu-em-sao-sebastiao-para-fomentar-o-turismo-na-regiao/
http://ubatubaacontece.com.br/tres-meses-apos-assassinato-de-arquiteto-em-caraguatatuba-policia-civil-prende-jovem-de-23-anos-suspeito-do-crime/
http://ubatubaacontece.com.br/tres-meses-apos-assassinato-de-arquiteto-em-caraguatatuba-policia-civil-prende-jovem-de-23-anos-suspeito-do-crime/
http://ubatubaacontece.com.br/finados-com-previsao-de-60-mil-turistas-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/horarios-de-onibus-serao-reforcados-em-caraguatatuba-por-causa-do-exame-nacional-do-ensino-medio-enem/
http://ubatubaacontece.com.br/horarios-de-onibus-serao-reforcados-em-caraguatatuba-por-causa-do-exame-nacional-do-ensino-medio-enem/
http://ubatubaacontece.com.br/horarios-de-onibus-serao-reforcados-em-caraguatatuba-por-causa-do-exame-nacional-do-ensino-medio-enem/
http://ubatubaacontece.com.br/transportava-droga-em-carro-de-aplicativo-e-termina-presa-por-envolvimento-com-o-trafico-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/transportava-droga-em-carro-de-aplicativo-e-termina-presa-por-envolvimento-com-o-trafico-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-recadastramento-de-ambulantes/
http://ubatubaacontece.com.br/jovem-morre-afogado-na-praia-martim-de-sa-em-caraguatatuba/


 

 

 

SPRio+ 

Cidades 

Três pessoas são presas com mais de 10 quilos de drogas em rede de fast 

food em Caraguatatuba 

 

Noroeste News 

Litoral Norte 

Caraguatatuba, 31 de outubro de 2019 

 

Costa Norte 

26 de outubro a 01 de novembro de 2019 

 

A Melhor Idade no Litoral Norte 

Ano XVIII Novembro de 2019  

 

Jornal Massaguaçu 

ANO 2 Edição 19, 20 Outubro/20 Novembro 2019  

 

TV Vanguarda 

Jornal Vanguarda 

Comerciantes de olho na alta temporada em Caraguatatuba  

 

Bom Dia Vanguarda 

Suspeito de matar arquiteto de 61 anos é preso em Caraguatatuba  

 

Link Vanguarda 

Ao vivo de Caraguatatuba, fim de semana movimenta Litoral Norte  

 

Link Vanguarda 

Ao vivo de Caraguatatuba, turistas aproveitam praias do litoral norte de São 

Paulo  

 

Jornal Vanguarda  

Temporários aproveitam o serviço no quiosques em Caraguatatuba  

 

ISTV 

1ª Edição 

Entrevista com o vereador Dennis Guerra sobre suspensão de sessão que 

aprovou financiamento de R$ 152 mi para a Prefeitura de Caraguatatuba  

 

1ª Edição  

Entrevista com o vereador Fernando Cuiu sobre suspensão de sessão que 

aprovou financiamento de R$ 152 mi para a Prefeitura de Caraguatatuba  

 

https://www.spriomais.com.br/2019/11/04/tres-pessoas-sao-presas-com-mais-de-10-quilos-de-drogas-em-rede-de-fast-food-em-caraguatatuba/
https://www.spriomais.com.br/2019/11/04/tres-pessoas-sao-presas-com-mais-de-10-quilos-de-drogas-em-rede-de-fast-food-em-caraguatatuba/
http://www.noroestenews.com.br/1120/1120.pdf
https://globoplay.globo.com/v/8054135/
https://globoplay.globo.com/v/8051660/
https://globoplay.globo.com/v/8055154/
https://globoplay.globo.com/v/8055009/
https://globoplay.globo.com/v/8055009/
https://globoplay.globo.com/v/8056163/
https://www.dropbox.com/s/xhm1ub4ewz4mk06/31%2010%202019%20-%20Entrevista%20com%20o%20vereador%20Dennis%20Guerra%20sobre%20suspensão%20de%20sessão%20que%20aprovou%20financiamento%20de%20R%24%20152%20mi%20para%20a%20Prefeitura%20de%20Caraguatatuba%20-%20IST
https://www.dropbox.com/s/xhm1ub4ewz4mk06/31%2010%202019%20-%20Entrevista%20com%20o%20vereador%20Dennis%20Guerra%20sobre%20suspensão%20de%20sessão%20que%20aprovou%20financiamento%20de%20R%24%20152%20mi%20para%20a%20Prefeitura%20de%20Caraguatatuba%20-%20IST
https://www.dropbox.com/s/jsgeviz5bwi3u4u/31%2010%202019%20-%20Entrevista%20com%20o%20vereador%20Fernando%20Cuiu%20sobre%20suspensão%20de%20sessão%20que%20aprovou%20financiamento%20de%20R%24%20152%20mi%20para%20a%20Prefeitura%20de%20Caraguatatuba%20-%20IST
https://www.dropbox.com/s/jsgeviz5bwi3u4u/31%2010%202019%20-%20Entrevista%20com%20o%20vereador%20Fernando%20Cuiu%20sobre%20suspensão%20de%20sessão%20que%20aprovou%20financiamento%20de%20R%24%20152%20mi%20para%20a%20Prefeitura%20de%20Caraguatatuba%20-%20IST


 

 

 

Clipping de Notícias: 01/11/2019 

Editoria: Cidade 

Veículo: Tamoios News 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Clipping de Notícias: 01/11/2019 

Editoria: Cidade 

Veículo: Tamoios News 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 02/11/2019 

Editoria: Cidade 

Veículo: Tamoios News 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 02/11/2019 

Editoria: Cidade 

Veículo: Tamoios News 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 03/11/2019 

Editoria: Cidade 

Veículo: Tamoios News 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 03/11/2019 

Editoria: Cidade 

Veículo: Tamoios News 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Clipping de Notícias: 03/11/2019 

Editoria: Cidade 

Veículo: Tamoios News 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 02/11/2019 

Editoria: Geral 

Veículo: Radar Litoral 

 

Fundo Social de Caraguatatuba abre inscrições para três 

cursos de qualificação profissional na terça 

 

Caraguatatuba promove mais três cursos gratuitos à população nas áreas de 
atendimento ao cliente, preparação para o mercado de trabalho e recepção em 
meios de hospedagem. A pré-inscrição será realizada apenas na terça-feira (5), 
no Fundo Social, no Centro. 

Os interessados devem procurar o Fundo Social, das 8h30 às 16h30, com 
originais e cópias dos documentos pessoais (RG, Título de Eleitor e 
Comprovante de Endereço). Serão abertas 15 vagas para cada curso. 

O curso de Recepção em Meios de Hospedagem terá carga horária de 44 
horas, para alunos com mais de 18 anos de idade e ensino médio incompleto. 

Atendimento ao Cliente terá carga horária de 36 horas, para alunos com mais 
de 18 anos de idade e ensino médio incompleto. 

Já o curso de Preparação Básica para o Mercado de Trabalho, terá carga 
horária de 12h e poderá participar alunos de 14 a 24 anos de idade e ensino 
médio incompleto. 

A capacitação será realizada pela empresa Phocus Educação Corporativa, que 
ofereceu gratuitamente os cursos, em uma parceria com o Fundo Social de 
Caraguatatuba. Todas as aulas iniciam no próximo dia 12, com local e horário, 
a definir pela empresa responsável. 



 

 

 

O Fundo Social esclarece que a seleção dos alunos será feita exclusivamente 
pela equipe da empresa Phocus. “Também fechamos parceria com o PAT, que 
fará intermediação entre os alunos para possíveis contratações”, explicou a 
presidente Samara Aguilar. 

O método de ensino prevê aulas teóricas e práticas com propostas de 
situações que possibilitem o participante a desenvolver suas atividades com 
excelência. Serão realizadas visitas técnicas com exercícios de rotina na 
recepção de empreendimentos em meios de hospedagem ou em locais cujo 
atendimento ao cliente seja o foco. 

A empresa Phocus Educação Corporativa está recém-instalada na cidade e 
propôs a parceria como cunho social para auxiliar pessoas que não possuem 
condições de custear um curso Também atenderá o público em geral, com 
diversas outras opções de qualificação. 

O Fundo Social fica localizado na Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro – 
telefone (12) 3897-5656. 
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CCZ de Caraguá promove feira de adoção no próximo sábado 

 

Cerca de 30 animais serão colocados para adoção no Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) no próximo sábado (09/11), das 9h às 13h. Ao todo, quem 
passar pela feira vai poder optar por aproximadamente 10 gatos e 20 cães. 

Desde meados de julho, a Secretaria de Saúde lançou o novo cronograma de 
Feira de Adoção e Campanha de Castração para o 2º semestre de 2019. 
Considerando o Termo de Ajuste de Conduta, firmado junto à Promotoria 
Pública do Município de Caraguatatuba, o Centro de Controle de Zoonoses 
(CCZ) informa que a previsão é de que as feiras de adoção sejam realizadas 
sempre com cerca de 30 animais para adoção, entre cães e gatos. 

Cronograma para Feira de Adoção: 

09/11/2019 – CCZ 

07/12/2019 -  CCZ 

Endereço do CCZ: Avenida, R. Min. Dílson Funaro, 115 - Jardim Britânia 
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Mulher usa carro de aplicativo para transportar droga e acaba 

presa pela PM em Caraguá 

 

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar, na noite de sexta-feira (1/11), 
transportando droga em um veículo de aplicativo. O carro foi interceptado pelos 
policiais após denúncia anônima na Avenida da Praia, no Centro de Caraguá. 

A passageira foi levada para a delegacia junto com o motorista. Ela 
permaneceu sob custódia e o motorista foi qualificado como testemunha e 
posteriormente liberado. Foram apreendidos porções de entorpecentes 
preparados para a venda, dinheiro trocado e um celular. 
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Homem afogado após mau súbito na praia Martin de Sá em 

Caraguatatuba 

 

Um homem de 27 anos morreu, na tarde de domingo (3/11), após se afogar na 
praia Martin de Sá, em Caraguatatuba. Ele estava nadando a cerca de 150 
metros da zona de arrebentação, quando teve um mau súbito. 

Ele chegou a ser socorrido por guarda-vidas do Grupamento de Bombeiros 
Marítimos (GBMar), mas não resistiu. A vítima, que era morador de 
Caraguatatuba, teve parada cardiorrespiratória.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 01/11/2019 

Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Portal Costa Azul 

Prefeitura de Caraguatatuba inicia processo de regularização 
no bairro Cantagalo 

O bairro encontra-se congelado em função de uma Ação Civil 

Pública promovida pelo Ministério Público de São Paulo, por 

parcelamento irregular do solo, danos ao meio ambiente e 

lesão à ordem urbanística. 

 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba e o Governo do Estado, em cumprimento a uma 

decisão judicial, iniciam nos próximos dias a instalação de placas de 

advertência no bairro Cantagalo. A ação visa informar a população local sobre 

a proibição de novas construções ou ampliação das atuais. 

O bairro Cantagalo encontra-se congelado em função de uma Ação Civil 

Pública promovida pelo Ministério Público de São Paulo, por parcelamento 

irregular do solo, danos ao meio ambiente e lesão à ordem urbanística. 

Segundo o diretor da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 

(SMAAP), Ronaldo Cheberle, o processo é antigo, mas que só agora está 

sendo enfrentado. “É uma ação conjunta entre a Prefeitura e o Governo 

Estadual para definir a melhor solução para o bairro, a fim de, garantir a 

preservação e qualidade ambiental, sem prejudicar qualquer munícipe”, 

destacou. 



 

 

 

A equipe do Instituto Geológico do Estado de SP (IG), já realizou uma primeira 

vistoria no bairro recentemente e irá realizar nova vistoria para verificar a 

existência de áreas de risco. Também será feito o mapeamento do rio e das 

áreas mais sensíveis para determinar com segurança as áreas que serão 

regularizadas. 

Além das secretarias de Meio, Ambiente, Agricultura e Pesca, Habitação e o 

Instituto Geológico (estadual), estão envolvidos no projeto, a Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e a Polícia Militar 

Ambiental (PMA). 

As ações preveem fiscalização diária dos bairros Cantagalo, Serraria e Colibri, 

inclusive aos finais de semana, realizada pelas secretarias SMAAP, Urbanismo 

e Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo. 

O objetivo da fiscalização é garantir o congelamento determinado por decisão 

judicial sendo que, em caso de desrespeito ao congelamento, serão adotadas 

medidas de polícia administrativa, incluindo demolição. 
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Fundo Social de Caraguatatuba abre inscrições para três 
cursos de qualificação profissional 

Os interessados devem procurar o Fundo Social, das 8h30 às 

16h30, com originais e cópias dos documentos pessoais (RG, 

Título de Eleitor e Comprovante de Endereço). Serão abertas 15 

vagas para cada curso. 

 

 

Caraguatatuba promove mais três cursos gratuitos à população nas áreas de 

atendimento ao cliente, preparação para o mercado de trabalho e recepção em 

meios de hospedagem. A pré-inscrição será realizada apenas no dia 5 de 

novembro (terça-feira), no Fundo Social, no Centro. 

Os interessados devem procurar o Fundo Social, das 8h30 às 16h30, com originais 

e cópias dos documentos pessoais (RG, Título de Eleitor e Comprovante de 

Endereço). Serão abertas 15 vagas para cada curso. 

O curso de Recepção em Meios de Hospedagem terá carga horária de 44 horas, 

para alunos com mais de 18 anos de idade e ensino médio incompleto. 

Atendimento ao Cliente terá carga horária de 36 horas, para alunos com mais de 

18 anos de idade e ensino médio incompleto. 

Já o curso de Preparação Básica para o Mercado de Trabalho, terá carga horária 

de 12h e poderá participar alunos de 14 a 24 anos de idade e ensino médio 

incompleto. 

A capacitação será realizada pela empresa Phocus Educação Corporativa, que 

ofereceu gratuitamente os cursos, em uma parceria com o Fundo Social de 



 

 

 

Caraguatatuba. Todas as aulas iniciam no próximo dia 12, com local e horário, a 

definir pela empresa responsável. 

O Fundo Social esclarece que a seleção dos alunos será feita exclusivamente pela 

equipe da empresa Phocus. “Também fechamos parceria com o PAT, que fará 

intermediação entre os alunos para possíveis contratações”, explicou a presidente 

Samara Aguilar. 

O método de ensino prevê aulas teóricas e práticas com propostas de situações 

que possibilitem o participante a desenvolver suas atividades com excelência. 

Serão realizadas visitas técnicas com exercícios de rotina na recepção de 

empreendimentos em meios de hospedagem ou em locais cujo atendimento ao 

cliente seja o foco. 

A empresa Phocus Educação Corporativa está recém-instalada na cidade e propôs 

a parceria como cunho social para auxiliar pessoas que não possuem condições 

de custear um curso Também atenderá o público em geral, com diversas outras 

opções de qualificação. 

O Fundo Social fica localizado na Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro – 

telefone (12) 3897-5656. 
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Caraguatatuba estima receber 60 mil pessoas no feriado de 

Finados 

 
Embora o feriado de Finados caia no sábado (2/11), a taxa de ocupação em 
hotéis e pousadas da região norte de Caraguatatuba é de 75,6%, segundo 
pesquisa realizada pela Associação Comercial e Empresarial (ACE). Foram 
246 apartamentos participantes. A ocupação média na cidade é de 63,85% e a 
Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, estima receber 60 mil turistas. 

De acordo com o secretário da pasta, Cristian Bota, como o feriado cai em um 
sábado e muitas pessoas vão visitar seus entes queridos, o movimento maior 
deve ser em 15 de novembro que será um feriado prolongado. 

Para quem pretende passar o final de semana na cidade, a qualidade da 
maioria das praias é própria para banho, segundo análise da Cetesb. Das 15 
praias e rios monitorados, 13 estão com bandeira verde, sendo elas: Parte da 
Tabatinga, Mococa, Cocanha, dois pontos da Massaguaçu, Capricórnio, Lagoa 
Azul, Martim de Sá, Prainha, Indaiá, Pan Brasil, Palmeiras e Porto Novo. 

Já a temperatura, conforme o Centro de Previsão do Tempo e Estudos 
Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisar Espaciais (Ceptec/Inpe) é de 25 
graus no sábado e podendo chegar a 29 graus no domingo. Há possibilidade 
de pancadas de chuvas no período da tarde. 

Lembrando que neste final de semana as principais atrações são o 3º Aviva 
Caraguá, na Praça da Cultura, no Centro da Cidade. Evento reúne diversos 
nomes da música gospel. Nesta sexta-feira, destaque para o DJ PV. No 
sábado, tem a Marcha para Jesus, a partir das 15h, com saída da Praça da 
Bíblia, e à noite show com Gabriela Rocha. Todos os dias também tem 
apresentação de bandas locais. 

De sexta-feira a domingo também tem a tradicional Feira de Arte e Artesanato 
na Praça Diógenes Ribeiro de Lima, a partir das 17h. 
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Fundo Social de Caraguatatuba abre inscrições para três 

cursos de qualificação profissional 

Caraguatatuba promove mais três cursos gratuitos à população nas áreas de 

atendimento ao cliente, preparação para o mercado de trabalho e recepção em 

meios de hospedagem. A pré-inscrição será realizada apenas no dia 5 de 

novembro (terça-feira), no Fundo Social, no Centro. Os interessados devem 

procurar o Fundo Social, das 8h30 às 16h30, com originais e cópias dos 

documentos pessoais (RG, Título de Eleitor e Comprovante de Endereço). 

Serão abertas 15 vagas para cada curso. 

O curso de Recepção em Meios de Hospedagem terá carga horária de 44 

horas, para alunos com mais de 18 anos de idade e ensino médio incompleto. 

Atendimento ao Cliente terá carga horária de 36 horas, para alunos com mais 

de 18 anos de idade e ensino médio incompleto. Já o curso de Preparação 

Básica para o Mercado de Trabalho, terá carga horária de 12h e poderá 

participar alunos de 14 a 24 anos de idade e ensino médio incompleto. 

A capacitação será realizada pela empresa Phocus Educação Corporativa, que 

ofereceu gratuitamente os cursos, em uma parceria com o Fundo Social de 

Caraguatatuba. Todas as aulas iniciam no próximo dia 12, com local e horário, 

a definir pela empresa responsável. 

O Fundo Social esclarece que a seleção dos alunos será feita exclusivamente 

pela equipe da empresa Phocus. “Também fechamos parceria com o PAT, que 

fará intermediação entre os alunos para possíveis contratações”, explicou a 



 

 

 

presidente Samara Aguilar. 

O método de ensino prevê aulas teóricas e práticas com propostas de 

situações que possibilitem o participante a desenvolver suas atividades com 

excelência. Serão realizadas visitas técnicas com exercícios de rotina na 

recepção de empreendimentos em meios de hospedagem ou em locais cujo 

atendimento ao cliente seja o foco. 

A empresa Phocus Educação Corporativa está recém-instalada na cidade e 

propôs a parceria como cunho social para auxiliar pessoas que não possuem 

condições de custear um curso Também atenderá o público em geral, com 

diversas outras opções de qualificação. 

O Fundo Social fica localizado na Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro – 

telefone (12) 3897-5656. 

Fonte/foto: PMC 
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Caraguatatuba estima receber 60 mil pessoas no feriado de 

Finados 

Embora o feriado de Finados caia no sábado (2/11), a taxa de ocupação em 

hotéis e pousadas da região norte de Caraguatatuba é de 75,6%, segundo 

pesquisa realizada pela Associação Comercial e Empresarial (ACE). Foram 

246 apartamentos participantes. A ocupação média na cidade é de 63,85% e a 

Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, estima receber 60 mil turistas. 

De acordo com o secretário da pasta, Cristian Bota, como o feriado cai em um 

sábado e muitas pessoas vão visitar seus entes queridos, o movimento maior 

deve ser em 15 de novembro que será um feriado prolongado. 

Para quem pretende passar o final de semana na cidade, a qualidade da 

maioria das praias é própria para banho, segundo análise da Cetesb. Das 15 

praias e rios monitorados, 13 estão com bandeira verde, sendo elas: Parte da 

Tabatinga, Mococa, Cocanha, dois pontos da Massaguaçu, Capricórnio, Lagoa 

Azul, Martim de Sá, Prainha, Indaiá, Pan Brasil, Palmeiras e Porto Novo. 

Já a temperatura, conforme o Centro de Previsão do Tempo e Estudos 

Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisar Espaciais (Ceptec/Inpe) é de 25 

graus no sábado e podendo chegar a 29 graus no domingo. Há possibilidade 

de pancadas de chuvas no período da tarde. 

Lembrando que neste final de semana as principais atrações são o 3º Aviva 

Caraguá, na Praça da Cultura, no Centro da Cidade. Evento reúne diversos 

nomes da música gospel. Nesta sexta-feira, destaque para o DJ PV. No 

sábado, tem a Marcha para Jesus, a partir das 15h, com saída da Praça da 

Bíblia, e à noite show com Gabriela Rocha. Todos os dias também tem 

apresentação de bandas locais. 

De sexta-feira a domingo também tem a tradicional Feira de Arte e Artesanato 

na Praça Diógenes Ribeiro de Lima, a partir das 17h. 

Fonte e foto: Prefeitura de Caraguá 
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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. 

Fonte e foto: Prefeitura de Caraguá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 31/10/2019 

Editoria: Cotidiano 

Veículo: Portal Caiçara 

 

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. 

Fonte/foto: PMC 
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Horários de ônibus serão reforçados para estudantes 

realizarem provas do ENEM em Caraguá 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e 

Proteção ao Cidadão, informa que em razão das provas do Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM, nos próximos dias 3 e 10 de novembro, os horários de 

ônibus operados pela Praiamar Transportes serão reforçados. 

Nestes dias, no horário das 10h às 13h e das 17h às 19h, os horários aplicados 

serão os de sábado, conforme horários disponibilizados no site da Prefeitura. 

Os agentes de transporte acompanharão o andamento da operação e estarão 

disponíveis para esclarecimentos adicionais. 

A Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão estará de plantão 

para eventuais dúvidas e informações pelo telefone 0800-778-8080. 

Fonte e foto: Prefeitura de Caraguá 
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Ações de alerta contra o câncer de próstata são promovidas 

em Caraguatatuba no Novembro Azul 

 

Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de 
novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais 
comum entre os homens brasileiros. 

Para alertar sobre a importância dos homens cuidarem da saúde, a Prefeitura 
de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, desenvolveu 
uma campanha especial para todo o mês. 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Perequê-Mirim, Sumaré e Jetuba 
estarão em passeata para divulgação da campanha na segunda-feira 
(08/11), com saída às 14h da frente de cada unidade. 

As UBSs Ademir Reis, Porto Novo, Morro do Algodão, Tinga, Jaraguazinho, 
Casa Branca, Tabatinga e Massaguaçu também terão uma programação toda 
especial e diferenciada voltada aos homens durante o mês inteiro. 
Confira aqui a agenda completa do Novembro Azul. 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/10/PROGRAMA%C3%87%C3%83O-NOVEMBRO-AZUL.pdf


 

 

 

O Novembro Azul também levará palestras e ações em outros pontos da 
cidade. A equipe da UBS Ademir Reis estará presente na Casa de 
Recuperação, nos dias 7 e 21/11, com grupos educativos voltados 
orientação e prevenção contra o Câncer de Próstata e a Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST). No dia 7, o encontro acontece às 9h com a 
primeira temática e no dia 21 a partir das 14h com os grupos DST. 

No dia 18 de novembro, a Subprefeitura da região Sul recebe a equipe da UBS 
Massaguaçu, às 14h, com palestra e roda de conversa sobre a prevenção 
contra o câncer de próstata. 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), em 2018, surgiram mais de 68 
mil novos casos da doença. Entre as maiores vítimas, estão homens a partir 
dos 50 anos, além de pessoas com presença da doença em parentes de 
primeiro grau, como pai, irmão ou filho. 
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Três cursos de qualificação profissional são oferecidos pelo 

Fundo Social de Caraguatatuba 

  

Caraguatatuba promove mais três cursos gratuitos à população nas áreas de 
atendimento ao cliente, preparação para o mercado de trabalho e recepção em 
meios de hospedagem. A pré-inscrição será realizada apenas no dia 5 de 
novembro (terça-feira), no Fundo Social, no Centro. 

Os interessados devem procurar o Fundo Social, das 8h30 às 16h30, com 
originais e cópias dos documentos pessoais (RG, Título de Eleitor e 
Comprovante de Endereço). Serão abertas 15 vagas para cada curso. 

O curso de Recepção em Meios de Hospedagem terá carga horária de 44 
horas, para alunos com mais de 18 anos de idade e ensino médio incompleto. 

Atendimento ao Cliente terá carga horária de 36 horas, para alunos com mais 
de 18 anos de idade e ensino médio incompleto. 

Já o curso de Preparação Básica para o Mercado de Trabalho, terá carga 
horária de 12h e poderá participar alunos de 14 a 24 anos de idade e ensino 
médio incompleto. 



 

 

 

A capacitação será realizada pela empresa Phocus Educação Corporativa, que 
ofereceu gratuitamente os cursos, em uma parceria com o Fundo Social de 
Caraguatatuba. Todas as aulas iniciam no próximo dia 12, com local e 
horário, a definir pela empresa responsável. 

O Fundo Social esclarece que a seleção dos alunos será feita 
exclusivamente pela equipe da empresa Phocus. “Também 
fechamos parceria com o PAT, que fará intermediação entre os alunos para 
possíveis contratações”, explicou a presidente Samara Aguilar. 

O método de ensino prevê aulas teóricas e práticas com propostas de 
situações que possibilitem o participante a desenvolver suas atividades com 
excelência. Serão realizadas visitas técnicas com exercícios de rotina na 
recepção de empreendimentos em meios de hospedagem ou em locais cujo 
atendimento ao cliente seja o foco. 

A empresa Phocus Educação Corporativa está recém-instalada na cidade e 
propôs a parceria como cunho social para auxiliar pessoas que não possuem 
condições de custear um curso Também atenderá o público em geral, com 
diversas outras opções de qualificação. 

O Fundo Social fica localizado na Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro – 
telefone (12) 3897-5656. 
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Homem de 27 anos morre afogado na Praia Martim de Sá em 

Caraguatatuba, SP 

Jovem estava nadando com amigos na praia e não conseguiu 

retornar. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do 

hospital. 

 

 
Um homem de 27 anos morreu afogado na tarde deste domingo (3) na Praia 
Martim de Sá em Caraguatatuba (SP). 
Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem era morador do bairro Pontal da 
Marina e estava na praia com outros dois amigos. Por volta das 13h30 eles 
entraram no mar, mas ele não conseguiu voltar. 
Um salva-vidas que estava na praia conseguiu resgatá-lo e o jovem chegou a 
ser encaminhado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu e morreu a 
caminho do hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 

  

A bem da verdade com a decisão da Juíza Marta Marinho a votação está 
anulada, bem como a sanção do Prefeito quanto a lei, com a lei retornando a 
pauta do Legislativo desde que na manifestação dos Vereadores todos os 
requisitos sejam sanados e resolvidos. Fontes contam também que o projeto 
tem sérias falhas técnicas, como a falta de uma Minuta do Contrato e o Impacto 
Orçamentário do Empréstimo nas finanças do município. 

Resumindo, tudo pode acontecer e dependerá do entendimento que 
Assessores e Procuradores Jurídicos terão da decisão para que esta novela 
não termine e tenha mais um capítulo. 
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Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher) realiza mais de 

mil mamografias durante Outubro Rosa 

 

Em todo o mês de outubro o Centro de Referência da Mulher (Pró-Mulher) de 

Caraguatatuba bateu o recorde em mamografias nos últimos anos durante 

o Outubro Rosa. Neste ano, foram realizadas mais de mil exames. 

Em 2016, no mês de outubro, a Prefeitura de Caraguatatuba havia efetivado 

424 mamografias; em outubro de 2017, 541 exames de mamografias foram 

promovidos; em 2018, o número subiu para 603 e, em 2019, pelo atendimento 

do Pró-Mulher, o mês de outubro fechou com 1.021 mamografias realizadas. 

De janeiro a outubro, a Prefeitura de Caraguatatuba já realizou ao todo 4.417 

mamografias. 

Durante todo o mês, mulheres acima de 40 anos interessadas em fazer 

exames de mamografias e consultas ginecológicas puderam solicitar 

agendamento diretamente no local. 



 

 

 

Fora do período da campanha, 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. 

Mundialmente conhecido, o Outubro Rosa é o movimento internacional de 

conscientização para o controle do câncer de mama, A campanha tem o 

objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a 

doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de 

tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. 

O Ministério da Saúde estima quem no biênio 2018/2019 o Brasil deve registrar 

em torno de 600 mil casos novos de câncer, para cada ano. Os cânceres de 

próstata (68 mil) em homens e mama (60 mil) em mulheres serão os mais 

frequentes. 

Nas mulheres, os cânceres de mama, intestino, colo do útero, pulmão e tireoide 

figurarão entre os principais. 

Câncer de Mama 

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de 

células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, 

formando um tumor. 

Há vários tipos de câncer de mama. Por isso, a doença pode evoluir de 

diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros 

crescem mais lentamente. Esses comportamentos distintos se devem a 

características próprias de cada tumor. 

O câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no 

mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, correspondendo a cerca 

de 25% dos casos novos a cada ano. No Brasil, esse percentual é de 29%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-de-mama
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Cemitério Municipal de Caraguatatuba aguarda receber 4 mil 

visitantes no Dia de Finados 

 

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

administrado pela Prefeitura de Caraguatatuba aguarda cerca de 4 mil 

pessoas que vão prestar homenagens a seus entes queridos no feriado 

de Finados no próximo sábado (02). 

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

capela, jazigos, capina e lavagem das ruas. 

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

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

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

recomendando cuidados para não deixar vasos de flores que acumulem água 

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

transmissor da dengue. 

Serão disponibilizadas cerca de seis barracas de comerciantes credenciados 

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

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

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

das 8h às 17h. 



 

 

 

Horários das missas 

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

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

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

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

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

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

10h30 e uma a tarde, 16h. 

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

Jetuba/ (12) 3884-3958 
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Prefeitura realiza nivelamento com material ecológico no 

Capricórnio II 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza o nivelamento com um material 

ecologicamente correto na Rua Cinco, do bairro Capricórnio II. Todo o trabalho 

é feito pela equipe Regional Norte da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

“A rua estava abandonada, cheia de buracos e apesar do trânsito não ser 

intenso na via, os moradores sofrem com as condições em que ela se 

encontra”, declara o munícipe, Luis Carro. 

O material utilizado para fazer o nivelamento é proveniente de resíduos de 

construção civil, tratados e processados na Área de Transbordo e 

Triagem (ATT). Assim, podem ser reciclados, contribuindo com o meio 

ambiente. Mais de 60 metros cúbicos do material ecológico são utilizados no 

nivelamento. 

No total, cinco funcionários com o apoio de uma motoniveladora (Patrol) e um 

caminhão trucado estão no local. Segundo a previsão, até amanhã (01/11) o 

trabalho será finalizado. 



 

 

 

Luis Carro está otimista com os serviços realizados. “Olhando somente a área 

finalizada da para perceber a diferença. Esse serviço, com certeza, vai trazer 

muito mais segurança para o trânsito de pedestres e veículos”, afirma. 
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Caraguatatuba estima receber 60 mil pessoas no feriado de 

Finados 

 

Embora o feriado de Finados caia no sábado (2/11), a taxa de ocupação em 

hotéis e pousadas da região norte de Caraguatatuba é de 75,6%, segundo 

pesquisa realizada pela Associação Comercial e Empresarial (ACE). Foram 

246 apartamentos participantes. A ocupação média na cidade é de 63,85% e a 

Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, estima receber 60 mil turistas. 

De acordo com o secretário da pasta, Cristian Bota, como o feriado cai em um 

sábado e muitas pessoas vão visitar seus entes queridos, o movimento maior 

deve ser em 15 de novembro que será um feriado prolongado. 

Para quem pretende passar o final de semana na cidade, a qualidade da 

maioria das praias é própria para banho, segundo análise da Cetesb. Das 15 

praias e rios monitorados, 13 estão com bandeira verde, sendo elas: Parte da 

Tabatinga, Mococa, Cocanha, dois pontos da Massaguaçu, Capricórnio, Lagoa 

Azul, Martim de Sá, Prainha, Indaiá, Pan Brasil, Palmeiras e Porto Novo. 

Já a temperatura, conforme o Centro de Previsão do Tempo e Estudos 

Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisar Espaciais (Ceptec/Inpe) é de 25 



 

 

 

graus no sábado e podendo chegar a 29 graus no domingo. Há possibilidade 

de pancadas de chuvas no período da tarde. 

Lembrando que neste final de semana as principais atrações são o 3º Aviva 

Caraguá, na Praça da Cultura, no Centro da Cidade. Evento reúne diversos 

nomes da música gospel. Nesta sexta-feira, destaque para o DJ PV. No 

sábado, tem a Marcha para Jesus, a partir das 15h, com saída da Praça da 

Bíblia, e à noite show com Gabriela Rocha. Todos os dias também tem 

apresentação de bandas locais. 

De sexta-feira a domingo também tem a tradicional Feira de Arte e 

Artesanato na Praça Diógenes Ribeiro de Lima, a partir das 17h. 
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Caraguatatuba promove ações de alerta contra o câncer de 

próstata no Novembro Azul 

 

Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de 

novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce 

do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre 

os homens brasileiros. 

Para alertar sobre a importância dos homens cuidarem da saúde, a Prefeitura 

de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, desenvolveu 

uma campanha especial para todo o mês. 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Perequê-Mirim, Sumaré e Jetuba 

estarão em passeata para divulgação da campanha na segunda-feira 

(08/11), com saída às 14h da frente de cada unidade. 

As UBSs Ademir Reis, Porto Novo, Morro do Algodão, Tinga, Jaraguazinho, 

Casa Branca, Tabatinga e Massaguaçu também terão uma programação toda 



 

 

 

especial e diferenciada voltada aos homens durante o mês inteiro. 

Confira aqui a agenda completa do Novembro Azul. 

O Novembro Azul também levará palestras e ações em outros pontos da 

cidade. A equipe da UBS Ademir Reis estará presente na Casa de 

Recuperação, nos dias 7 e 21/11, com grupos educativos voltados orientação e 

prevenção contra o Câncer de Próstata e a Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST). No dia 7, o encontro acontece às 9h com a primeira 

temática e no dia 21 a partir das 14h com os grupos DST. 

No dia 18 de novembro, a Subprefeitura da região Sul recebe a equipe da UBS 

Massaguaçu, às 14h, com palestra e roda de conversa sobre a prevenção 

contra o câncer de próstata. 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), em 2018, surgiram mais de 68 

mil novos casos da doença. Entre as maiores vítimas, estão homens a partir 

dos 50 anos, além de pessoas com presença da doença em parentes de 

primeiro grau, como pai, irmão ou filho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/10/PROGRAMA%C3%87%C3%83O-NOVEMBRO-AZUL.pdf
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Homem é preso pela Polícia Militar com arma de fogo em 

Caraguatatuba 

 

A Polícia Militar de Caraguatatuba deteve por volta 16h50, desta sexta-feira 

(01/10), um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo no bairro Morro 

do Algodão região Sul da cidade. 

Segundo informação, os policiais conseguiram chegar até o acusado depois de 

receberem uma denúncia via COPOM, que ele estava na Rua, Roque 

Rodrigues de Souza, exibindo o revólver calibre 38 para amigos e dizendo que 

iria matar um desafeto. Com a chegada da viatura ele tentou fugir por um 

terreno baldio e se escondeu numa residência, porém foi preso. 

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

ocorrência de Porte Ilegal de Arma de Fogo, ficando à disposição da justiça. 
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Finais das séries Ouro, Prata e Bronze do Campeonato de 

Futsal se aproximam 

 

As séries Ouro, Prata e Bronze do Campeonato Municipal de Futsal chegam à 

reta final. Os jogos foram realizados da decisão foram realizados na última 

semana (25, 28 e 30), na quadra do Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (Cemug), localizado no bairro Jardim Britânia, em Caraguatatuba. 

Pela série Ouro, a grande final do campeonato será entre o Tuka Bike, que 

venceu o jogo contra Os Travados, por 5 a 2, no jogo da semifinal, e o Levy’s 

Games. Para garantir a vaga na final, a equipe do Levy’s venceu o Unidos da 

Ponte Seca, por 4 a 2. O jogo será realizado no dia 15 de novembro (sexta-

feira), às 20h15, na quadra do Cemug. 

O clima esquentou no jogo, da série Prata, realizado nessa quarta-feira (30), 

na quadra do Cemug, entre o Cirok e o União do Morro. O jogo foi paralisado 

aos 19m e 59s por uma confusão. O caso será julgado pela Junta Disciplinar 

Desportiva (JDD). 

Antes do ocorrido entre o Cirok e o União, a equipe do Real Madri entrou em 

quadra contra o Nois Complica. O Real derrotou o adversário por 3 a 2 e está 



 

 

 

na final no jogo que será realizado no Cemug, no dia 13 de novembro (quarta-

feira), às 20h15. O adversário será informado logo após a decisão da Junta 

Disciplinar Desportiva. 

Na série Bronze, os finalistas já estão definidos. A decisão do campeonato será 

entre o Lion F.C e o Tuka Bike Futsal, que venceu de goleada o Donos da Bola 

no jogo da semifina, por 6 a 2. 

A final da série Bronze será realizada no dia 11 de novembro (segunda-feira), 

ás 20h15, na quadra do Cemug. 
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Impressões digitais levaram equipe do SIG a prender suspeito 

de matar arquiteto de 61 em Caraguatatuba 

 
Celular da vítima e impressões digitais foram os elementos que levaram à 

prisão do homem de 23 anos. 

A Polícia Civil de Caraguatatuba deteve na última quinta-feira (31/10), um 

homem de 23 anos, acusado de matar um arquiteto de 61 anos no bairro do 

Massaguaçu, região Norte da cidade. 

Segundo os investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 

delegacia de Caraguatatuba, o celular da vítima e as impressos digitais da 

cena do crime foram fundamentais para localizar o acusado e mostrar que ele 

esteve na residência. 

O acusado que mora há 700 metros da casa da vítima no bairro do 

Massaguaçu, estava bebendo na noite de sábado do dia 27 de julho com o 

arquiteto, quando houve uma discussão e em seguida uma briga, ele pegou 

uma tesoura e depois de uma gravada (quando o braço envolve o pescoço) ele 

colocou pano na boca do arquiteto para abafar os gritos e desferi-o vários 

golpes em seu pescoço. 



 

 

 

Logo depois do crime o celular, relógio, correntes e uma quantia em dinheiro da 

vítima foram levados pelo acusado. O celular foi vendido para um homem de 

22 anos por R$100,00, que foi preso no Residencial Getuba por receptação. O 

barbeiro foi liberado logo depois de pagar uma fiança de R$1.000,00. 

Na manhã da última quinta-feira, com base nestas informações a polícia 

cumpriu um mandado de prisão temporária contra o suspeito. Ele foi preso na 

sua casa, e confessou o crime. Devido ao roubo, o caso foi registrado como 

latrocínio (roubo seguido de morte) 

Crime 

O corpo do arquiteto foi localizado na segunda-feira dia 29 de julho em sua 

residência com perfurações no pescoço e com um pano na boca. A casa 

estava toda revida e tinha sobre a bancada dois copos e uma garrafa de bebida 

alcoólica. 
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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. 

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


 

 

 

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 

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/
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Contrato entre Sabesp e Caraguatatuba prevê antecipação de 

80% dos investimentos 

  

Ao longo dos próximos 30 anos estão previstas obras que totalizam R$ 422 

milhões; maior parte do contrato pode ser cumprido entre 6 e 11 anos 

O contrato de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário já é uma realidade para Caraguatatuba. Os investimentos serão de R$ 

422 milhões ao longo de 30 anos, e as principais obras previstas deverão ser 

executadas no período de 6 a 11 anos, com aplicação de 80% do valor total do 

investimento, incluindo todas as etapas necessárias à elaboração de projetos, 

licitações e contratações dos empreendimentos. O planejamento realizado pela 

Sabesp, com quem a prefeitura firmou o contrato, baseia-se nos investimentos 

propostos no Plano Municipal de Saneamento aprovado pelo Poder Legislativo. 

O plano passará por revisões a cada 4 anos, garantindo flexibilidade no 

atendimento às necessidades que possam surgir com o tempo e cumprindo 

sempre as exigências do município com relação aos investimentos. 



 

 

 

A assinatura do documento aconteceu nesta quarta-feira (30) na presença do 

subsecretário de Infraestrutura da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo (SIMA), Glaucio Attorre Penna, representando o 

governador João Doria; o diretor de Sistemas Regionais da Sabesp, 

engenheiro Ricardo Daruiz Borsari, em nome do presidente da Sabesp, 

Benedito Braga; o superintendente da Sabesp no Litoral Norte, Rui César 

Rodrigues Bueno; o prefeito da cidade, Aguilar Junior; o presidente da Câmara 

Municipal, Francisco Carlos Marcelino; além de vereadores, secretários 

municipais, representantes de associações de bairros e público em geral. 

Entre os investimentos previstos em abastecimento, os destaques são as 

ampliações das instalações das ETAs e da reservação dos sistemas Porto 

Novo e Massaguaçu. Em esgotamento sanitário, as prioridades são a 

ampliação dos sistemas de esgotos Indaiá e Jardim Adalgisa; implantação de 

coleta de esgotos nos bairros Golfinho, Jardim Terralão; melhoria dos sistemas 

Martim de Sá e Jaraguazinho, com novas redes e ampliação da cobertura em 

esgoto; e as obras do Jardim Gaivotas, cujo prazo de execução é de dois anos 

e já estão com 53% de execução. 

“Decisão certa. Esse tipo de iniciativa minimiza os problemas de saúde pública. 

A Sabesp está bastante ousada, afinal, R$ 5 bilhões em investimentos no 

Litoral Norte e Baixada Santista nos próximos 5 anos vão melhorar a qualidade 

de vida da população. Em nome do governador João Doria parabenizo o 

prefeito pela assinatura do contrato. É Caraguatatuba no rumo certo”, ressaltou 

o subsecretário de Infraestrutura, Glaucio Attorre Penna. 

Para o prefeito Aguilar, foi “um dia de emoção”: “Eu falo da Sabesp com 

carinho é porque eu cresci na Sabesp. Minha mãe trabalhou na Companhia e 

eu conheço o trabalho e a dedicação de cada funcionário. É uma alegria 

porque Caraguatatuba hoje está dando um passo muito grande; é uma nova 

fase para qualidade de vida e consequentemente a ampliação da oportunidade 

de novos negócios. Trabalhamos, Sabesp e Prefeitura, para chegarmos até 

aqui. Todos trabalharam muito para o dia de hoje. Essa parceria sempre existiu 

e o objetivo é desenvolver o município. Enfrentamos problemas que nunca 

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

obras já estarão em andamento”, destacou. 

Representando o presidente da Sabesp, o engenheiro Borsari destacou a 

importância da decisão da Prefeitura de assinar o contrato. “Vamos investir 

70% a 80% dos R$ 422 milhões nos primeiros 11 anos. Sim, é um programa 

ambicioso e há várias áreas que ainda necessitam de infraestrutura, mas a 



 

 

 

realidade é que a cidade exige mais à medida em que cresce e para onde ela 

cresce. Temos que destacar também que o planejamento foi construído a 

quatro mãos, compatibilizando os investimentos com o plano diretor, que 

atende às expectativas de desenvolvimento do município. A decisão é 

acertada. Daqui há 10 anos lembraremos desse dia num comparativo do 

desenvolvimento e vamos ter um litoral que, além de bonito, possui uma cidade 

saneada, que é o mais importante”, enfatizou o diretor de Sistemas Regionais 

da Sabesp. 

“Esta data será lembrada pela formalização do contrato de prestação de 

serviços de saneamento com o município de Caraguatatuba, o que representa 

um seguro de saúde preventivo e coletivo para a população. Investir em 

saneamento é investir em saúde e qualidade de vida e acompanha o 

desenvolvimento desta que é a cidade que mais cresce hoje no Litoral Norte. 

Para cada dólar investido em água e em saneamento economizam-se US$ 4,3 

em saúde. Assim, estamos no caminho certo. A Sabesp tem um compromisso 

com Caraguatatuba e em pouco tempo a cidade será 300%, ou seja, 100% em 

abastecimento de água, 100% em coleta e afastamento com 100% de 

tratamento de esgotos. Esse é o compromisso e a missão da Sabesp: 300%”, 

disse o superintende da Sabesp no Litoral Norte, Rui César Rodrigues Bueno. 

Para o presidente da Câmara, Francisco Carlos Marcelino, “essa 

contratualização significa qualidade de vida através do esgotamento sanitário. 

Obras de implantação e ampliação dos sistemas como essas possibilitarão aos 

moradores e turistas a certeza de um serviço de qualidade. Isso é promover a 

cidadania, inclusão social e a dignidade do cidadão. Parabéns a todos que 

lutaram por esse contrato para uma Caraguá mais humanizada. Hoje é um dia 

único e especial que ficará marcado na história”. 

Foto: Da esquerda para a direita_Ricardo Borsari, Francisco Carlos Marcelino, 

Aguilar Junior, Glaucio Attorre e Rui César Bueno_contrato entre Sabesp e 

Caraguatatuba_foto_ Rosana Castro/Sabesp 

Foto: Da esquerda para a direita_Raul Christiano, Rui Cesar Bueno, João 

César Prado, Glaucio Attorre, Aguilar Junior e Ricardo Borsari_foto_Rosana 

Castro/Sabesp 
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Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Caraguatatuba faz 

plantão de fim de semana no dia 9 de novembro 

  

A Secretaria da Fazenda promove mais um plantão do 2º sábado do mês no 

dia 9 de novembro, das 9h às 15h, na Prefeitura de Caraguatatuba, no Centro. 

Desde novembro do ano passado, a secretaria realizou 12 plantões de sábado. 

Quem não pode ir ao Paço Municipal durante os dias úteis ou tem casa de 

veraneio, tem a oportunidade de utilizar serviços e requisitar informações no 

Protocolo Geral, Dívida Ativa, Tributos Imobiliários (Cadastro), Fiscalização do 

Comércio, Tributação e Expediente da Procuradoria Fiscal. 

O último plantão de final de semana da Secretaria da Fazenda em 2019 será 

no dia 14 de dezembro. O serviço extraordinário continua nos dias 11 de 

janeiro e 8 de fevereiro de 2020, no Plantão de Verão. O expediente extra aos 

sábados começou no dia 10 de novembro de 2018. 

No Protocolo Geral, o contribuinte pode receber orientações, dar entrada e 

consultar processos. 



 

 

 

A Dívida Ativa emite guias, parcelamentos e fornece informações e orientações 

sobre processos novos ou em andamento relativos às dívidas vencidas com a 

Prefeitura de Caraguatatuba. 

O Cadastro atende o público com orientações referentes ao cadastramento de 

imóveis, transferência cadastral, alteração de endereço de notificação de 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); isenção/remissão, 

desmembramento e unificação de lançamento de IPTU; certidões de área e 

datas, confrontações, valor por m², identificação de número de cadastro, 

revisões de valores e áreas. 

A Fiscalização do Comércio promove atualizações cadastrais, abertura de 

empresas, abertura de inscrição para autônomos e ambulantes autorizados 

pela comissão, emissão de 2ª via de impostos e taxas vencidas, orientação em 

relação a atividades comerciais, prestação de serviços e ambulantes. 

Na Tributação, haverá emissão de guias informações, consultas e orientações 

relacionadas à entrada de processos ou em andamento relativos a diversos 

tributos. 

A Procuradoria Fiscal/Expediente conta com emissão de guias de custas 

processuais, informações e orientações sobre a entrada de processos ou os 

que estão em andamento, relativos a cobranças judiciais. 

A Secretaria da Fazenda fica no Paço Municipal, localizado na Rua Luiz 

Passos Júnior, 50, no  Centro. O horário de atendimento no 2º sábado do mês 

é das 9h às 15h. Mais informações pelo telefone (12) 3897-8100. 

Portal Munícipe 

O contribuinte também pode acessar uma série de serviços da Secretaria da 

Fazenda no site oficial  http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/, no link Portal 

Munícipe (lateral da página) e requisitar: via internet 2ª via do carnê do IPTU do 

exercício, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e/ou taxas 

de licenças, IPTU do exercício do atualizado, ISSQN e taxas de licença 

atualizadas e Acordos; certidões venal e negativa; guias de Imposto Sobre a 

Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); consultas e requerimentos de protocolos; 

e consulta de débitos. 

WhatsApp 

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


 

 

 

A Área de Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda de Caraguatatuba agora 

conta o aplicativo WhatsApp para atender os contribuintes do município com 

mais agilidade. O serviço é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 

16h30, pelo (12) 99755-2601. Pelo programa de telemensagem, os cidadãos 

podem solicitar 2ª via do carnê de acordo, relatórios de débitos, guias de 

pagamentos diversos e esclarecimentos de dúvidas. 

Cronograma de atendimento da Secretaria da Fazenda de Caraguatatuba 

no 2º sábado do mês 

2019 

09 de novembro 

14 de dezembro 

2020 – Plantão de Verão 

11 de janeiro 

08 de fevereiro 

Horário: das 9h às 15h 

Informações  

Protocolo Geral – (12) 3897-8223 

Dívida Ativa – (12) 3897-8182/8166/8222 

dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br 

Tributos Imobiliários (Cadastro) – (12) 3897-8170/8221 

cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br 

Fiscalização do Comércio – (12) 3897-8127/8118 

fiscalizacao.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br 

mailto:dividaativa.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br
mailto:cadastro.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br
mailto:fiscalizacao.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 

 

Tributação – (12) 3897-8197 

tributacao.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br 

Procuradoria Fiscal/Expediente – (12) 3897-8187 

expediente.procuradoriafiscal@caraguatatuba.sp.gov.br 

Portal Munícipe: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/ 

Endereço: Secretaria da Fazenda – Prefeitura de Caraguatatuba/Rua Luiz 

Passos Júnior, 50, no Centro. PABX: (12) 3897-8100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tributacao.fazenda@caraguatatuba.sp.gov.br
mailto:expediente.procuradoriafiscal@caraguatatuba.sp.gov.br
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/
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Caraguatatuba promove ação de doação de sangue em Taubaté 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, em parceria com o Hemonúcleo de Taubaté, 

promove mais uma campanha de doação de sangue. Desta vez, o grupo de 

doadores será levado ao Hemonúcleo nos dias 20 e 21 de novembro. 

A organização disponibilizará 60 vagas para moradores do município, que 

serão divididos pelos dois dias de doação. Os doadores irão se encontrar a 

partir das 6h para seguirem viagem até o Hemonúcleo de Taubaté. Até o 

momento, 30 vagas já estão preenchidas. 

A campanha tem como objetivo levar doadores ao Hemonucleo de Taubaté 

com transporte gratuito por conta da Prefeitura de Caraguatatuba. Os serviços 

de coleta serão de responsabilidade da equipe do hemonúcleo. 

A Secretaria de Saúde informa que os interessados devem entrar em contato 

pelo telefone (12) 99709-7169 e tratar com Zaqueu Martins.O doador deve 

estar atento às restrições. 



 

 

 

Confira algumas das condições básicas para doação: 

Idade: entre 18 e 69 anos. 

Estar com boa saúde (sem gripe, resfriado, diarreia ou alergias) e sem feridas 

ou machucados no corpo ou na boca. 

Peso: 

– Homens igual ou maior que 50 kg. 

– Mulheres igual ou maior que 51 kg. 

Intervalo entre as doações: 

– Mulheres: 90 dias/ 3 doações por ano 

– Homens: 60 dias/ 4 doações por ano 

No dia da doação: 

É obrigatório apresentar documento oficial com foto, preferencialmente o R.G, 

dormir bem (pelo menos 6 horas antes da doação); evitar o jejum; fazer 

refeições leves e não gordurosas; após refeições fartas, como o almoço e 

jantar, aguardar três horas para doação; evitar uso de bebidas alcoólicas nas 

últimas 12 horas; ingerir bastante água antes e depois da doação; não fumar 

por no mínimo uma hora antes e uma hora após a doação, não praticar 

exercícios físicos exagerados e atividades perigosas ( como subir em locais 

altos ou dirigir veículos em rodovias, etc). 

Não pode doar: 

Quem tem ou teve as seguintes doenças: 

– Hepatite após os 11 anos de idade 

– Diabetes tipo I e Diabetes tipo II insulinodependentes 

– Lepra (Hanseníase) 

– Doença de Chagas 

– Malária (maleita) 

– Portador do vírus HIV 

– Câncer 
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Homem morre afogado na praia Martim de Sá em Caraguá 

 

 
 

Um morador de Caraguatatuba morreu afogado na Praia Martim de Sá na tarde 

deste domingo (3). A vítima, que tinha 27 anos, era do bairro Pontal da Marina.  

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem estava com mais dois amigos e 

todos entraram no mar por volta das 13h30. Os amigos conseguiram sair do 

mar agitado, porém a vítima não conseguiu nadar até a areia e se afogou. 

Ele chegou a ser socorrido por um salva-vidas que estava na praia, porém 

morreu no caminho para o hospital. 
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Contrato entre Sabesp e Caraguatatuba prevê antecipação de 80% 

dos investimentos previstos 

Ao longo dos próximos 30 anos estão previstas obras que 
totalizam R$ 422 milhões; maior parte do contrato pode ser 

cumprido entre 6 e 11 anos 

A assinatura, na quarta-feira (30) , de um contrato de prestação de serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário para Caraguatatuba deve 

colocar a cidade em um novo patamar de desenvolvimento . Os investimentos 

da Sabesp para com o município serão de R$ 422 milhões ao longo de 30 

anos. 

 

Mas, outra boa notícia é que a cidade não vai precisar esperar três décadas 

para se beneficiar desses melhoramentos.  De acordo com o contrato, as 

principais obras previstas deverão ser executadas no período de 6 a 11 anos, 

com aplicação de 80% do valor total do investimento, incluindo todas as etapas 

necessárias à elaboração de projetos, licitações e contratações dos 

empreendimentos. 

 

O planejamento realizado pela Sabesp baseia-se nos investimentos propostos 

no Plano Municipal de Saneamento aprovado pelo Poder Legislativo. O plano 

passará por revisões a cada 4 anos, garantindo flexibilidade no atendimento às 

necessidades que possam surgir com o tempo e cumprindo sempre as 

exigências do município com relação aos investimentos. 

 

Principais obras - Entre os investimentos previstos em abastecimento para 

Caraguatatuba, os destaques são as ampliações das instalações das ETAs e 

da reservação dos sistemas Porto Novo e Massaguaçu. 

 

Em esgotamento sanitário, as prioridades são a ampliação dos sistemas de 

esgotos Indaiá e Jardim Adalgisa; implantação de coleta de esgotos nos bairros 

Golfinho, Jardim Terralão; melhoria dos sistemas Martim de Sá e Jaraguazinho, 

com novas redes e ampliação da cobertura em esgoto; e as obras do Jardim 

Gaivotas, cujo prazo de execução é de dois anos e já estão com 53% de 

execução. 
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Jovem de 27 anos morre afogado em Caraguatatuba 

O acidente aconteceu na praia Martim de Sá enquanto a vítima 
nadava com os amigos 

Um homem de 27 anos morreu afogado na tarde deste domingo (3) na Praia 
Martim de Sá em Caraguatatuba (SP). 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem era morador do bairro Pontal 
da Marina e estava na praia com outros dois amigos. 

Por volta das 13h30 os três amigos entraram no mar, mas o rapaz de 27 anos 
não conseguiu voltar. 

Um salva-vidas que estava na praia conseguiu resgatá-lo e o jovem chegou a 
ser encaminhado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu e morreu a 
caminho do hospital. 
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Litoral Norte se reuniu em São Sebastião para fomentar o 

turismo na região 

 
O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã de ontem 
(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. 
Com informações da Prefeitura de Caraguatatuba. 
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Três meses após assassinato de arquiteto em Caraguatatuba, 

Polícia Civil prende jovem de 23 anos suspeito do crime 

Na quinta-feira (31), a Polícia Civil prendeu um jovem de 23 anos, suspeito pela 

morte de arquiteto aposentado, em Caraguatatuba, elevando o nível de 

resolutividade de crimes no Litoral Norte. O crime ocorreu dia 29 de julho no 

bairro Massaguaçú, há quase exatos três meses. Conforme a Polícia Civil, 

impressões digitais do suspeito foram encontradas na residência onde ocorreu 

o crime. A partir deste ponto, seguiram as investigações que culminaram na 

manhã de ontem, na prisão do suspeito que também reside no Massaguaçú. O 

suspeito preso em casa confessou o crime, detalhando para a polícia o que 

tinha ocorrido. Segundo o suspeito, ele e a vítima estavam bebendo quando se 

desentenderam e o arquiteto foi morto com uma tesoura. O crime se tornou 

latrocínio tendo em vista que o acusado após matar, roubou o celular da vítima 

e o vendeu por R$ 100. O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de 

Polícia Civil. 
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Finados com previsão de 60 mil turistas em Caraguatatuba 
Embora o feriado de Finados caia no sábado (2/11), a taxa de ocupação em 
hotéis e pousadas da região norte de Caraguatatuba é de 75,6%, segundo 
pesquisa realizada pela Associação Comercial e Empresarial (ACE). Foram 
246 apartamentos participantes. A ocupação média na cidade é de 63,85% e a 
Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, estima receber 60 mil turistas. 
De acordo com o secretário da pasta, Cristian Bota, como o feriado cai em um 
sábado e muitas pessoas vão visitar seus entes queridos, o movimento maior 
deve ser em 15 de novembro que será um feriado prolongado. 
Para quem pretende passar o final de semana na cidade, a qualidade da 
maioria das praias é própria para banho, segundo análise da Cetesb. Das 15 
praias e rios monitorados, 13 estão com bandeira verde, sendo elas: Parte da 
Tabatinga, Mococa, Cocanha, dois pontos da Massaguaçu, Capricórnio, Lagoa 
Azul, Martim de Sá, Prainha, Indaiá, Pan Brasil, Palmeiras e Porto Novo. 
Já a temperatura, conforme o Centro de Previsão do Tempo e Estudos 
Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisar Espaciais (Ceptec/Inpe) é de 25 
graus no sábado e podendo chegar a 29 graus no domingo. Há possibilidade 
de pancadas de chuvas no período da tarde. 
Lembrando que neste final de semana as principais atrações são o 3º Aviva 
Caraguá, na Praça da Cultura, no Centro da Cidade. Evento reúne diversos 
nomes da música gospel. Nesta sexta-feira, destaque para o DJ PV. No 
sábado, tem a Marcha para Jesus, a partir das 15h, com saída da Praça da 
Bíblia, e à noite show com Gabriela Rocha. Todos os dias também tem 
apresentação de bandas locais. 
De sexta-feira a domingo também tem a tradicional Feira de Arte e Artesanato 
na Praça Diógenes Ribeiro de Lima, a partir das 17h. 
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Horários de ônibus serão reforçados em Caraguatatuba por 

causa do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e 

Proteção ao Cidadão, informa que em razão das provas do Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM, nos próximos dias 3 e 10 de novembro, os horários de 

ônibus operados pela Praiamar Transportes serão reforçados. 

Nestes dias, no horário das 10h às 13h e das 17h às 19h, os horários aplicados 

serão os de sábado, conforme horários disponibilizados no site da Prefeitura. 

Os agentes de transporte acompanharão o andamento da operação e estarão 

disponíveis para esclarecimentos adicionais. 

A Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão estará de plantão 

para eventuais dúvidas e informações pelo telefone 0800-778-8080. 
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                                                                      Editoria: Região 

Veículo: Ubatuba Acontece 

 

Transportava droga em carro de aplicativo e termina presa por 

envolvimento com o tráfico em Caraguatatuba 

Na sexta-feira (01), período da noite, uma denúncia levou a Polícia Militar até 

uma mulher que estaria envolvida com o tráfico de entorpecente em 

Caraguatatuba. Segundo as informações colhidas pela polícia, a suspeita 

estava transportando drogas em um carro que faz serviço de táxi por aplicativo. 

O veículo foi interceptado pelos policiais na Avenida da Praia, sendo detidos, 

motorista e passageira, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. 

O condutor do veículo foi qualificado como testemunha e liberado após seu 

depoimento. A mulher foi mantida presa à disposição da Justiça e drogas, 

dinheiro e celular ficaram apreendidos. 
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Veículo: Ubatuba Acontece 

 

Prefeitura de Caraguatatuba abre recadastramento de 

ambulantes 

 

Os ambulantes de Caraguatatuba podem se 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. 
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Veículo: Ubatuba Acontece 

 

Jovem morre afogado na Praia Martim de Sá em Caraguatatuba 

Com praia movimentada por causa do feriado de Finados, um banhista de 27 

anos morreu afogado em Caraguatatuba, no princípio da tarde deste domingo 

(03), quando nadava na Praia Martim de Sá, distante cerca de 100 metros da 

areia. Companheiros da vítima, que era de Caraguatatuba, ainda tentaram 

socorre-la, mas foram impedidos pelo mar que estava bastante agitado. O 

GBMar foi em socorro do jovem, mas ele já estava desfalecido. Levado para a 

Santa Casa pelo resgate, foi constatada a sua morte pelo médico. Ele teve uma 

parada cardio-respiratória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 04/11/2019 

Editoria: Cidades 

Veículo: SPRio+ 

 

Três pessoas são presas com mais de 10 quilos de drogas em 

rede de fast food em Caraguatatuba 

 

Uma mulher e dois homens foram presos com mais de 10 quilos de drogas, 

neste domingo, em Caraguatatuba. 

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento ostensivo de equipes 

de bike delegada, os policiais receberam a informação que na Praça Diogenes 

Ribeiro de Lima, havia um grupo traficando drogas. 

A equipe foi averiguar a denúncia, no interior de um restaurante fast food, três 

pessoas estavam com grande quantidade de drogas. No local, os policiais 

abordaram os indiciados, com três bolsas contendo 10.700 kgs de cocaína, 

sendo 7.500 eppendorf’s, e 4.700 quilos de maconha, sendo 1.144 porções. 

O trio foi levado ao plantão policial, onde ficaram a disposição da justiça. 
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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.
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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.
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