
 

 

 

 



 

 

 

 

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

hoje na mídia 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quarta-Feira e Quinta-Feira 06 e 07 de Novembro de 2019. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Tribunal aprova contas de 2017 da Prefeitura de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Câmara aprova criação de 100 cargos efetivos em Caraguá 

 

Radar Litoral 

Meio Ambiente 

Inpe vai instalar equipamento para identificar formação de raios em 

Caraguatatuba 

 

Geral 

Secretaria da Fazenda de Caraguatatuba faz plantão de fim de semana neste 

sábado 

 

Política 

TCE aprova contas de 2017 da Prefeitura de Caraguatatuba 

 

Política 

Sessão de encerramento da terceira legislatura da Câmara Jovem será nesta 

sexta-feira 

 

Portal Costa Azul 

Caraguatatuba 

Defesa Civil do Estado alerta para chuvas e rajadas de ventos de até 60 km/h 

 

Caraguatatuba 

Aprovada a criação de 100 cargos efetivos de psicopedagogo e professor 

bilíngue Libras/Língua Portuguesa em Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba será referência na vacina contra vírus respiratório em 

prematuros e cardiopatas 

 

 

 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/tribunal-aprova-contas-de-2017-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/camara-aprova-criacao-de-100-cargos-efetivos-em-caragua/
https://radarlitoral.com.br/noticias/13509/inpe-vai-instalar-equipamento-para-identificar-formacao-de-raios-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/13509/inpe-vai-instalar-equipamento-para-identificar-formacao-de-raios-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/13515/secretaria-da-fazenda-de-caraguatatuba-faz-plantao-de-fim-de-semana-neste-sabado
https://radarlitoral.com.br/noticias/13515/secretaria-da-fazenda-de-caraguatatuba-faz-plantao-de-fim-de-semana-neste-sabado
https://radarlitoral.com.br/noticias/13517/tce-aprova-contas-de-2017-da-prefeitura-de-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/13516/sessao-de-encerramento-da-terceira-legislatura-da-camara-jovem-sera-nesta-sexta-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/13516/sessao-de-encerramento-da-terceira-legislatura-da-camara-jovem-sera-nesta-sexta-feira
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/06/Defesa-Civil-do-Estado-alerta-para-chuvas-e-rajadas-de-ventos-de-at%C3%A9-60-kmh
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/06/Aprovada-a-cria%C3%A7%C3%A3o-de-100-cargos-efetivos-de-psicopedagogo-e-professor-bil%C3%ADngue-LibrasL%C3%ADngua-Portuguesa-em-Caraguatatuba
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/06/Aprovada-a-cria%C3%A7%C3%A3o-de-100-cargos-efetivos-de-psicopedagogo-e-professor-bil%C3%ADngue-LibrasL%C3%ADngua-Portuguesa-em-Caraguatatuba
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/06/Caraguatatuba-ser%C3%A1-refer%C3%AAncia-na-vacina-contra-v%C3%ADrus-respirat%C3%B3rio-em-prematuros-e-cardiopatas
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2019/11/06/Caraguatatuba-ser%C3%A1-refer%C3%AAncia-na-vacina-contra-v%C3%ADrus-respirat%C3%B3rio-em-prematuros-e-cardiopatas


 

 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Caraguá: Defesa Civil do Estado alerta para chuvas e rajadas de ventos de até 

60 km/h 

 

Portal Caiçara 

Saúde 

Caraguá será referência na vacina contra vírus respiratório em prematuros e 

cardiopatas 

 

Cotidiano 

Aprovada a criação de 100 cargos de psicopedagogo e professor bilíngue 

Libras/Língua Portuguesa em Caraguá 

 

Entretenimento 

Em Caraguá, Videoteca Lúcio Braun recebe workshop gratuito de guitarra 

 

Nova Imprensa 

Emprego 

PAT seleciona candidatos para vagas em farmácia e supermercado  

 

Cultura 

Caraguatatuba recebe workshop gratuito de guitarra 

 

Expresso Litoral 

Caraguatatuba 

Bazar de Natal está sendo preparado pelo Fundo Social de Caraguatatuba 

 

Caraguatatuba 

PAT Caraguatatuba seleciona candidatos para vagas em supermercado e 

farmácia 

 

Caraguatatuba 

Aprovada em Caraguatatuba criação de 100 cargos efetivos para rede 

municipal 

 

Caraguatatuba 

Caragua será única cidade do litoral a aplicar vacina contra Vírus Sincicial 

Respiratório (VSR) 

 

Contra e Verso 

Coluna Política 

NOTA À IMPRENSA 

 

https://www.portalr3.com.br/2019/11/caragua-defesa-civil-do-estado-alerta-para-chuvas-e-rajadas-de-ventos-de-ate-60-kmh/
https://www.portalr3.com.br/2019/11/caragua-defesa-civil-do-estado-alerta-para-chuvas-e-rajadas-de-ventos-de-ate-60-kmh/
http://www.portalcaicara.com.br/caraguatatuba-sera-referencia-na-vacina-contra-virus-respiratorio-em-prematuros-e-cardiopatas/
http://www.portalcaicara.com.br/caraguatatuba-sera-referencia-na-vacina-contra-virus-respiratorio-em-prematuros-e-cardiopatas/
http://www.portalcaicara.com.br/caraguatatuba-sera-referencia-na-vacina-contra-virus-respiratorio-em-prematuros-e-cardiopatas/
http://www.portalcaicara.com.br/aprovada-criacao-de-100-cargos-efetivos-de-psicopedagogo-e-professor-bilingue-libraslingua-portuguesa-em-caragua/
http://www.portalcaicara.com.br/aprovada-criacao-de-100-cargos-efetivos-de-psicopedagogo-e-professor-bilingue-libraslingua-portuguesa-em-caragua/
http://www.portalcaicara.com.br/em-caragua-videoteca-lucio-braun-recebe-workshop-gratuito-de-guitarra/
https://novaimprensa.com/2019/11/pat-seleciona-candidatos-para-vagas-em-farmacia-e-supermercado.html
https://novaimprensa.com/2019/11/caraguatatuba-recebe-workshop-gratuito-de-guitarra.html
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2232/bazar-de-natal-estaa-sendo-preparado-pelo-fundo-social-de-caraguatatuba
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2231/pat-caraguatatuba-seleciona-candidatos-para-vagas-em-supermercado-e-farmaacia
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2231/pat-caraguatatuba-seleciona-candidatos-para-vagas-em-supermercado-e-farmaacia
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2236/aprovada-em-caraguatatuba-criaacaao-de-100-cargos-efetivos-para-rede-municipal
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2236/aprovada-em-caraguatatuba-criaacaao-de-100-cargos-efetivos-para-rede-municipal
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2237/caragua-seraa-aunica-cidade-do-litoral-a-aplicar-vacina-contra-vairus-sincicial-respirataorio-vsr
https://expressojornal.com.br/ler-artigo/2237/caragua-seraa-aunica-cidade-do-litoral-a-aplicar-vacina-contra-vairus-sincicial-respirataorio-vsr
https://contraeverso.com.br/nota-a-imprensa/


 

 

 

Repórter Litoral 

Geral 

Tribunal de Contas do Estado aprova contas de 2017 da Prefeitura de 

Caraguatatuba 

 

Política 

Terceira legislatura da Câmara Jovem encerra nesta sexta-feira 

 

Meon 

Região 

PAT de Caraguá abre 30 vagas para farmácia e supermercado nesta quinta 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Videoteca Lúcio Braun recebe workshop gratuito de guitarra 

 

Caraguatatuba 

MACC recebe exposição ‘Todos Podem ser Frida’ durante mês de novembro 

 

Agora Vale 

Previsão do tempo  

Defesa Civil do Estado alerta para chuvas e rajadas de ventos de até 60 km/h 

 

Ubatuba Acontece 

Região 

Suspeito de cometer assassinato é capturado em Caraguatatuba pela Polícia 

Militar 

 

Região 

Caraguatatuba será referência na vacina contra vírus respiratório em pré-

maturos e cardiopatas 

 

Região 

 

Noroeste News 

Ano XXI – Nº1.121 

 

Expressão Caiçara 

Ano XXXI – Edição 1352 

 

 

 

 

 

http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/06/tribunal-de-contas-do-estado-aprova-contas-de-2017-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/06/tribunal-de-contas-do-estado-aprova-contas-de-2017-da-prefeitura-de-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2019/11/07/terceira-legislatura-da-camara-jovem-encerra-nesta-sexta-feira/
http://www.meon.com.br/noticias/regiao/pat-de-caragua-abre-30-vagas-para-farmacia-e-supermercado-nesta-quinta
http://massaguanews.com.br/2019/11/videoteca-lucio-braun-recebe-workshop-gratuito-de-guitarra/
http://massaguanews.com.br/2019/11/macc-recebe-exposicao-todos-podem-ser-frida-durante-mes-de-novembro/
https://www.agoravale.com.br/noticias/Meteorologia/defesa-civil-do-estado-alerta-para-chuvas-e-rajadas-de-ventos-de-ate-60-km-h
http://ubatubaacontece.com.br/suspeito-de-cometer-assassinato-e-capturado-em-caraguatatuba-pela-policia-militar/
http://ubatubaacontece.com.br/suspeito-de-cometer-assassinato-e-capturado-em-caraguatatuba-pela-policia-militar/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-sera-referencia-na-vacina-contra-virus-respiratorio-em-pre-maturos-e-cardiopatas/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-sera-referencia-na-vacina-contra-virus-respiratorio-em-pre-maturos-e-cardiopatas/
http://www.noroestenews.com.br/1121/1121.pdf
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Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Tamoios News 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 06/11/2019 
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Clipping de Notícias: 06/11/2019 

Editoria: Meio Ambiente 

Veículo: Radar Litoral 

 
Inpe vai instalar equipamento para identificar formação de 

raios em Caraguatatuba 

 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), de Cachoeira Paulista, no 
Vale do Paraíba, escolheu Caraguatatuba para uma pesquisa que visa 
identificar a formação de raios e a visar a comunidade com antecedência. A 
ideia é instalar o equipamento na Martim de Sá e fazer o levantamento durante 
o todo o verão. 

Nesta segunda-feira (4), o professor coordenador da pesquisa Flávio de 
Carvalho Magina, acompanhado do tenente Gabriel Huerte Diniz, da Defesa 
Civil da Casa Militar, esteve com o vice-prefeito e coordenador municipal da 
Defesa Civil, capitão Campos Junior e a encarregada da Defesa Civil, Fabiane 
Franciele Maurício, onde explicou o funcionamento do instrumento. 

“Os sensores identificam o comportamento da atividade atmosférica que pode 
virar descarga elétrica e envia as informações, via email, para os órgãos 
cadastrados. De posse desses dados, a Defesa Civil do Estado envia o alerta, 
por SMS, para os celulares cadastrados sobre a possibilidade de quedas de 
raios em uma área de até 20 quilômetros e as orientações”, explica Magina. 

Importante destacar que esses alertas chegam de 15 a 20 minutos antes de 
uma provável incidência de raios, possibilitando o abrigo de pessoas que 
estejam em áreas desabrigadas como praia, por exemplo. “Independente disso, 
ele faz leitura a cada um segundo e envia informações para a base a cada 
cinco minutos, com destaque caso a atividade atmosférica seja mais intensa”. 



 

 

 

O experimento é inédito no Litoral Paulista, de acordo com o coordenador da 
pesquisa e, além de Caraguatatuba, devem ser colocados em Ubatuba (Praia 
Grande), São Sebastião (Maresias), Guarujá (Baixada Santista) e Praia Grande 
(Litoral Sul), ainda em praias a serem definidas. Entretanto, ele já fez medições 
em São Borja (RS), Campinas (SP) e região do Vale do Paraíba. 

O instrumento também é composto por pluviômetro que faz a medição do 
índice de chuva que cai na região onde estiver instalado e envia os dados 
diariamente, às 6h. “Para nós, é interessante porque, em caso de chuva 
constante, o acumulado é enviado com mais agilidade”, explica Campos. 

O local onde será instalado o equipamento está em análise e o objetivo é que 
até o dia 19 de novembro comece a sua implantação para que entre em 
atividade no dia 1º de dezembro, junto com o Plano Preventivo da Defesa Civil 
(PPDC) decretado pelo município. Ele deve ser recolhido em abril de 2020. 

Quem quiser receber mensagens de alerta da Defesa Civil pode se cadastrar 
no número 40199, lembrando de informar o CEP da sua cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 06/11/2019 

Editoria: Geral 

Veículo: Radar Litoral 

 

Secretaria da Fazenda de Caraguatatuba faz plantão de fim de 

semana neste sábado 

 

A Secretaria da Fazenda promove mais um plantão mensal neste sábado (9), 
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 – 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 – 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 

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 – Centro. PABX: (12) 3897-8100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 06/11/2019 
Editoria: Política 

Veículo: Radar Litoral 

 

TCE aprova contas de 2017 da Prefeitura de Caraguatatuba 

 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aprovou, em sessão realizada 
na terça-feira (5/11), as contas de 2017 da administração do atual prefeito de 
Caraguatatuba, Aguilar Junior. Os pareceres foram favoráveis e os 
conselheiros aprovaram as contas por unanimidade, seguindo o voto do relator, 
conselheiro Dimas Ramalho. 

Segundo ele, o parecer favorável às contas municipais está fundamentado na 
existência de equilíbrio orçamentário financeiro do Município de Caraguatatuba, 
“apontando que os gastos com saúde e educação estão dentro do previsto na 
legislação”. 

De acordo com o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, isso é resultado 
do trabalho sério e transparente que realizamos frente à gestão pública da 
cidade. “É preciso saber administrar as prioridades dos munícipes e investir no 
que realmente impacta na vida da população, tudo com muita responsabilidade 
fiscal. Hoje Caraguatatuba é referência com relação às contas públicas”, 
destacou. 

Índice Firjan 2017/2018 

Pelo segundo ano consecutivo a cidade de Caraguatatuba foi classificada 
como “Gestão de Excelência” pelo Índice Firjan (Federação das Indústrias do 
Rio de Janeiro) divulgado na semana passada e que avaliou as contas de 
5.337 municípios de todo o Brasil. Em 2017 a cidade alcançou o índice de 
0,8413 ponto e neste ano a 0,8443 de pontuação geral. 



 

 

 

Construído com base em dados fiscais oficiais, o índice é composto por quatro 
indicadores: Autonomia, Gastos com Pessoal, Liquidez e Investimentos. 
Resultados superiores a 0,8 ponto indicam “Gestão de Excelência”. De 0,6 a 
0,8 ponto o município é avaliado como “Boa Gestão”, enquanto de 0,4 a 0,6 
como “Gestão em Dificuldade” e resultados inferiores a 0,4 ponto apontam 
“Gestão Crítica”. 

Os dados apontam que Caraguatatuba ocupa a 16ª posição no Estado de São 
Paulo e 110ª posição entre os municípios brasileiros, à frente de municípios 
importantes da Região Metropolitana do Vale e Litoral, como São José dos 
Campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 07/11/2019 
Editoria: Política 

Veículo: Radar Litoral 

 

Sessão de encerramento da terceira legislatura da Câmara 

Jovem será nesta sexta-feira 

 

A Câmara Municipal de Caraguatatuba realiza, a partir das 19h desta sexta-
feira (8), a sessão solene de encerramento da terceira legislatura do Programa 
Jovem Legislador – A Escola vai à Câmara. 

Desde que tomaram posse em abril, os Jovens Vereadores participaram de 
três reuniões preparatórias e realizaram quatro sessões. Foram aprovados este 
ano quatro moções, duas indicações, cinco requerimentos e quatro projetos. 

Todas as proposituras aprovadas no programa podem ser conferidas através 
do site: https://www.camarajovemcaraguatatuba.sp.gov.br/propositura. Um dos 
destaques foi o projeto de resolução de Eyxla Lorrane Oliveira da Silva, que 
institui as sessões legislativas itinerantes da Câmara Jovem de Caraguatatuba 
no município e dá outras providências, possibilitando que as sessões do 
programa aconteçam fora do plenário do Poder Legislativo. 

As proposituras discutidas em sessões são encaminhadas como sugestão aos 
Vereadores e ao Prefeito do município. Neste ano, quatro propostas da 
Câmara Jovem foram apresentadas como requerimento pelo Vereador João 
Silva de Paula Ferreira. Os Parlamentares Renato Leite Carrijo de Aguilar (Tato 
Aguilar) e José Eduardo da Silva (Duda Silva) também já criaram documentos 
inspirados em matérias apresentadas pelos estudantes. 

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

https://www.camarajovemcaraguatatuba.sp.gov.br/propositura


 

 

 

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

Os Jovens Vereadores de 2019 foram: Amanda de Lira Brito Nascimento, 
Bianca Santos, Davi Figueiredo e Silva, Eyxla Lorrane Oliveira da Silva, Julia 
Rodrigues de Jesus, Laura Soares Diniz, Luara Germano Batista, Marco 
Antônio Duarte Aulicino, Mayara Tabosa Rocha , Pamela Bernardes Pedreira, 
Pedro Silva Neto, Rebecca Pedroso Cunha, Sophia Gonçalves Vecchio, Thais 
Emanuelle Duraes e Tiago da Costa Andrade Cardoso. 

Jovens Suplentes: Camila Szabo de Oliveira, Camily Vitoria Diniz da Silva, 
Giuliana Soares Ribeiro, Helenna Cristina de Oliveira Cotia, Isis Polisel de 
Freitas, Lais Pereira Cury, Lazuly de Jong Orteney do Nascimento, Leticia 
Pacheco Cabral, Maria Julia Prado Pereira, Mario Luan de Oliveira Silva, 
Monique Vitória N. Santos, Nayara Ramos Florêncio e Rebeca Lorhany 
Gonçalves Carneiro. 

A solenidade será transmitida ao vivo pelo site: www.camaracaragua.sp.gov.br, 
pelo facebook e aplicativo oficial da Câmara Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camaracaragua.sp.gov.br/
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Defesa Civil do Estado alerta para chuvas e rajadas de ventos 
de até 60 km/h 

 

Há alerta específico para o Litoral Norte, onde chove a qualquer hora do dia 

e há condição para grandes acumulados que, com o solo já úmido das chuvas 

dos dias anteriores e a condição de maré alta, pode provocar alagamentos e 

deslizamentos de terra. 

 
 

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim, na tarde desta terça-

feira (5), onde alerta para a chegada de uma frente fria trazendo fortes 

pancadas de chuva com raios, trovoadas e rajadas de vento de até 60 

km/h. Há previsão de queda de granizo de forma pontual. 

Para quarta e quinta-feira, áreas próximas do litoral têm tempo instável e chuva 

fraca a moderada de forma intermitente. Já na sexta-feira, o sol deve retornar à 

faixa litorânea no começo do dia, mas o corredor de umidade permanece sobre 

São Paulo e há condição para novas tempestades à tarde. 

Há alerta específico para o Litoral Norte, onde chove a qualquer hora do dia 

e há condição para grandes acumulados que, com o solo já úmido das chuvas 

dos dias anteriores e a condição de maré alta, pode provocar alagamentos e 

deslizamentos de terra, além de outros transtornos. 

Em casos de emergência, acione a Defesa Civil de Caraguatatuba pelo 199. 
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Aprovada a criação de 100 cargos efetivos de psicopedagogo e 
professor bilíngue Libras/Língua Portuguesa em Caraguatatuba 

 

De acordo com o prefeito Aguilar Junior, a proposta se justifica em razão da 

necessidade da Secretaria de Educação manter esses profissionais em seus 

quadros para auxiliar docentes, alunos, pais e equipe escolar na melhoria do 

processo ensino-aprendizagem dos estudantes.  

 
 

 A Câmara de Caraguatatuba aprovou na sessão da terça-feira (5/11), o projeto 

de lei de autoria do prefeito Aguilar Junior, que cria 50 cargos de provimento 

efetivo de psicopedagogo e 50 de professor bilíngue de Língua Brasileira de 

Sinais – Libras/Português para atuar na rede municipal de ensino. As funções 

de nível superior serão preenchidas mediante aprovação em concurso público 

de provas e títulos nas respectivas áreas educacionais. 

De acordo com o prefeito Aguilar Junior, a proposta se justifica em razão da 

necessidade da Secretaria de Educação manter esses profissionais em seus 

quadros para auxiliar docentes, alunos, pais e equipe escolar na melhoria do 

processo ensino-aprendizagem dos estudantes. “Além disso, o psicopedagogo 

e professor bilíngue de Libras/Português vão promover e facilitar a inclusão e 

interação dos alunos surdos com alunos ouvintes, professores e demais 

funcionários da rede municipal de ensino”, destaca. 

O projeto de lei criou 50 vagas efetivas de professor de Educação Básica 

I/Bilíngue Libras/Português, com salário inicial de R$ 2.490,72 e carga horária 

de 30h/semanais. O preenchimento do cargo exige aprovação em concurso 

público e cursos de graduação com Licenciatura Plena em Libras ou curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia, com pós-graduação em Libras, com no 

mínimo 600 horas e prova prática, em ambos os casos. 

A proposta prevê 50 cargos de psicopedagogo institucional, com salário inicial 

de R$ 2.839,74 e jornada de 40h/semanais. A carreira requer aprovação em 



 

 

 

concurso público e Licenciatura Plena em Psicopedagogia ou graduação com 

Licenciatura Plena em Pedagogia; Psicologia ou Fonoaudiologia com pós-

graduação em Psicopedagogia Institucional, com carga horária mínima de 

360h. 

A Prefeitura de Caraguatatuba estuda a realização de concurso público para 

esses cargos. Em Caraguatatuba, a Lei Municipal nº 2.488/2019, de autoria do 

presidente da Câmara, Francisco Carlos Marcelino, dispõe sobre a 

obrigatoriedade da inserção de intérprete de Libras, em eventos oficiais do 

Município. 
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Caraguatatuba será referência na vacina contra vírus 
respiratório em prematuros e cardiopatas 

 

Cidade passará a administrar o medicamento palivizumabe, que é aplicado 

como vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para crianças 

prematuras, cardiopatas e pneumopatas. 

 

 

A partir de 2020, Caraguatatuba será a única cidade do Litoral Norte a ser 

autorizada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo a administrar o 

medicamento palivizumabe, que é aplicado como vacina contra o Vírus 

Sincicial Respiratório (VSR) para crianças prematuras, cardiopatas e 

pneumopatas. 

As administrações do palivizumabe começarão a ocorrer em Caraguatatuba a 

partir de março de 2020, já que em fevereiro uma equipe da Secretaria de 

Saúde do município passará por capacitação em São José dos Campos antes 

do início dos trabalhos. 

Nesta quinta-feira (07/11), a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

promoverá capacitação sobre o medicamento a  médicos e enfermeiros 

convidados  de toda a região. O evento será  na Associação Comercial de 

Caraguatatuba das 9h às 13h. 

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Caraguatatuba foi 

escolhida para ser referência na administração desta medicação por ser uma 

cidade central na região do Litoral Norte de São Paulo. 



 

 

 

Antes da decisão por centralizar esta imunização no município, pacientes 

necessitavam ir à Taubaté para receberem o palivizumabe. 

O secretário de Saúde, Amauri Toledo, destaca que é uma honra para 

Caraguatatuba ser escolhida como referência. 

“Este é um grande ganho do município, que melhora o acesso das mães 

destas crianças que necessitam tomar esta vacina em toda a região. Isso 

porque, esta imunização precisa ser administrada por um período de seis 

meses. Sendo que, anteriormente, a vacina era oferecida em Taubaté, o que 

gerava um grande transtorno a estas famílias pela necessidade de 

deslocamento”, relatou. 
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Caraguá: Defesa Civil do Estado alerta para chuvas e rajadas 

de ventos de até 60 km/h 

  

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim, na tarde de terça-
feira (5), onde alerta para a chegada de uma frente fria trazendo fortes 
pancadas de chuva com raios, trovoadas e rajadas de vento de até 60 km/h. 
Há previsão de queda de granizo de forma pontual. 

Para quarta e quinta-feira, áreas próximas do litoral têm tempo instável e chuva 
fraca a moderada de forma intermitente. Já na sexta-feira, o sol deve retornar à 
faixa litorânea no começo do dia, mas o corredor de umidade permanece sobre 
São Paulo e há condição para novas tempestades à tarde. 

Há alerta específico para o Litoral Norte, onde chove a qualquer hora do dia e 
há condição para grandes acumulados que, com o solo já úmido das chuvas 
dos dias anteriores e a condição de maré alta, pode provocar alagamentos e 
deslizamentos de terra, além de outros transtornos. 

Em casos de emergência, acione a Defesa Civil de Caraguatatuba pelo 199. 
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Caraguá será referência na vacina contra vírus respiratório em 

prematuros e cardiopatas 
 

A partir de 2020, Caraguatatuba será a única cidade do Litoral Norte a ser 
autorizada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo a administrar o 
medicamento palivizumabe, que é aplicado como vacina contra o Vírus 
Sincicial Respiratório (VSR) para crianças prematuras, cardiopatas e 
pneumopatas. 

As administrações do palivizumabe começarão a ocorrer em Caraguatatuba a 
partir de março de 2020, já que em fevereiro uma equipe da Secretaria de 
Saúde do município passará por capacitação em São José dos Campos antes 
do início dos trabalhos. 

Nesta quinta-feira (07/11), a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
promoverá capacitação sobre o medicamento a  médicos e enfermeiros 
convidados  de toda a região. O evento será  na Associação Comercial de 
Caraguatatuba das 9h às 13h. 

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Caraguatatuba foi 
escolhida para ser referência na administração desta medicação por ser uma 
cidade central na região do Litoral Norte de São Paulo. 

Antes da decisão por centralizar esta imunização no município, pacientes 
necessitavam ir à Taubaté para receberem o palivizumabe. 

O secretário de Saúde, Amauri Toledo, destaca que é uma honra para 
Caraguatatuba ser escolhida como referência. 

“Este é um grande ganho do município, que melhora o acesso das mães 
destas crianças que necessitam tomar esta vacina em toda a região. Isso 
porque, esta imunização precisa ser administrada por um período de seis 
meses. Sendo que, anteriormente, a vacina era oferecida em Taubaté, o que 



 

 

 

gerava um grande transtorno a estas famílias pela necessidade de 
deslocamento”, relatou. 

Fonte e foto: Prefeitura de Caraguá 
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Aprovada a criação de 100 cargos de psicopedagogo e 

professor bilíngue Libras/Língua Portuguesa em Caraguá 
 

A Câmara de Caraguatatuba aprovou na sessão da terça-feira (5/11), o projeto 
de lei de autoria do prefeito Aguilar Junior, que cria 50 cargos de provimento 
efetivo de psicopedagogo e 50 de professor bilíngue de Língua Brasileira de 
Sinais – Libras/Português para atuar na rede municipal de ensino. As funções 
de nível superior serão preenchidas mediante aprovação em concurso público 
de provas e títulos nas respectivas áreas educacionais. 

De acordo com o prefeito Aguilar Junior, a proposta se justifica em razão da 
necessidade da Secretaria de Educação manter esses profissionais em seus 
quadros para auxiliar docentes, alunos, pais e equipe escolar na melhoria do 
processo ensino-aprendizagem dos estudantes. “Além disso, o psicopedagogo 
e professor bilíngue de Libras/Português vão promover e facilitar a inclusão e 
interação dos alunos surdos com alunos ouvintes, professores e demais 
funcionários da rede municipal de ensino”, destaca. 

O projeto de lei criou 50 vagas efetivas de professor de Educação Básica 
I/Bilíngue Libras/Português, com salário inicial de R$ 2.490,72 e carga horária 
de 30h/semanais. O preenchimento do cargo exige aprovação em concurso 
público e cursos de graduação com Licenciatura Plena em Libras ou curso de 
Licenciatura Plena em Pedagogia, com pós-graduação em Libras, com no 
mínimo 600 horas e prova prática, em ambos os casos. 

A proposta prevê 50 cargos de psicopedagogo institucional, com salário inicial 
de R$ 2.839,74 e jornada de 40h/semanais. A carreira requer aprovação em 
concurso público e Licenciatura Plena em Psicopedagogia ou graduação com 
Licenciatura Plena em Pedagogia; Psicologia ou Fonoaudiologia com pós-
graduação em Psicopedagogia Institucional, com carga horária mínima de 
360h. 

A Prefeitura de Caraguatatuba estuda a realização de concurso público para 
esses cargos. Em Caraguatatuba, a Lei Municipal nº 2.488/2019, de autoria do 



 

 

 

presidente da Câmara, Francisco Carlos Marcelino, dispõe sobre a 
obrigatoriedade da inserção de intérprete de Libras, em eventos oficiais do 
Município. 

Fonte e foto: Prefeitura de Caraguá 
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Em Caraguá, Videoteca Lúcio Braun recebe workshop gratuito 

de guitarra 
 

A Videoteca Lúcio Braun recebe neste sábado (9), das 16h às 18h, um 
workshop gratuito com o guitarrista Lucas Santana. As inscrições devem ser 
feitas no local por candidatos que tenham experiência na área ou estejam 
iniciando. O curso é oferecido pela Fundacc – Fundação Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba e faz alusão ao Mês da Música, que será comemorado com 
diversas ações durante o mês de novembro. 

Durante a oficina serão abordadas dicas para quem está começando a tocar ou 
já toca há algum tempo, técnicas e improvisação, indicações para quem está 
querendo montar seu primeiro equipamento e improviso em arranjos e solos. 
Além disso, o palestrante também falará um pouco sobre a vida de um músico 
profissional e os desafios da carreira. 

Sobre Lucas Santana 
Nascido em Lucélia (SP), morador de Caraguatatuba desde os 12 anos, Lucas 
Santana, 28 anos, é guitarrista, cantor e compositor, estudante e amante de 
música desde os 15. Eclético, suas influências musicais passam por gêneros 
como rock, pop, fusion e gospel. Bandas como Pink Floyd, Aerosmith, Guns N’ 
Roses, U2, Oficina G3 e os guitarristas David Gilmour, Joe Satriani, Andy 
Timmons e John Petrucci foram fundamentais para fomentar o desejo de seguir 
uma carreira musical. 



 

 

 

Em 2009, fez participações especiais em shows com a Baptist Church of 
Virginia (EUA) e lançou seu protótipo instrumental ‘Pick of God’. Em 2011, 
iniciou seu trabalho no meio gospel por meio da banda Palavras, tocando em 
igrejas de todo Litoral Norte e parte do Vale do Paraíba e abrindo shows para 
músicos renomados como PG, David Quinlan, Jotta A e Davi Sacer.  Em 2014, 
lançou o EP ‘Canção da Liberdade’. 

Desde 2012 tem desenvolvido vários trabalhos na área didática musical como 
professor de guitarra, violão e prática de conjunto em fundações culturais nas 
cidades de Caraguatatuba, São Sebastião e Paraibuna, além de realizar 
workshops de guitarra por toda região. 

Recentemente, iniciou novo projeto e tem feito shows pelo Litoral Norte. Os 
shows são em sua maioria de caráter acústico com um repertório composto de 
suas influências musicais e sucessos do pop atual. Lucas também prepara um 
trabalho instrumental para ser lançado em 2020. 

Serviço 
Workshop de Guitarra com Lucas Santana 
Dia: 9/11, sábado 
Hora: das 16h às 18h 
Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro (Atrás do MACC) 
Classificação livre 
Mais informações: (12) 3897-5660 
Fonte: Fundacc (Foto: Divulgação) 
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PAT seleciona candidatos para vagas em farmácia e 

supermercado 

 

Os interessados devem se candidatar nesta quinta-feira (7), a partir das 8h 

 
 

A equipe do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguaatuba, no 

bairro Sumaré, seleciona candidatos para 15 vagas em uma rede de farmácia e 

mais 15 pessoas para uma rede de supermercados. A seleção acontece nesta 

quinta-feira (7), a partir das 8h. 

Na farmácia, a única exigência é ter Ensino Médio completo, o que pode ser 
uma chance para quem quer o primeiro emprego. Além disso, de acordo com o 
supervisor operacional do PAT, Allan Mattos, o número de vagas pode dobrar, 
dependendo da demanda da alta temporada. Os cargos são para atendente e 
operador de caixa nas filiais de bairros distintos do município. Serão analisados 
os perfis de até 150 candidatos para o preenchimento destas vagas. 

Para o supermercado, os pré-requisitos do empregador são: ter experiência em 
comércio e morar na zona norte (Sumaré, Olaria, Casa Branca, Jetuba, 

Massaguaçu,etc.), pois o estabelecimento fica nesta região. São vagas para 
repositor, operador de caixa, operador de loja, açougueiro, balconista de frios e 
padaria. 



 

 

 

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. 
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Caraguatatuba recebe workshop gratuito de guitarra 

Inscrições devem ser feitas no local por candidatos com alguma experiência 

 

A Videoteca Lúcio Braun, em Caraguatatuba, recebe neste sábado (9), das 16h 
às 18h, um workshop gratuito com o guitarrista Lucas Santana. As inscrições 
devem ser feitas no local por candidatos que tenham experiência na área ou 
estejam iniciando. 

O curso é oferecido pela Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba 
(Fundacc) e faz alusão ao Mês da Música, que será comemorado com diversas 
ações durante o mês de novembro. 

Durante a oficina serão abordadas dicas para quem está começando a tocar ou 
já toca há algum tempo, técnicas e improvisação, indicações para quem está 
querendo montar seu primeiro equipamento e improviso em arranjos e solos. 
Além disso, o palestrante também falará um pouco sobre a vida de um músico 
profissional e os desafios da carreira. 

Lucas Santana 



 

 

 

Nascido em Lucélia (SP), morador de Caraguatatuba desde os 12 anos, Lucas 
Santana, 28 anos, é guitarrista, cantor e compositor, estudante e amante de 
música desde os 15. Eclético, suas influências musicais passam por gêneros 
como rock, pop, fusion e gospel. 

Bandas como Pink Floyd, Aerosmith, Guns N’ Roses, U2, Oficina G3 e os 
guitarristas David Gilmour, Joe Satriani, Andy Timmons e John Petrucci foram 
fundamentais para fomentar o desejo de seguir uma carreira musical. 

Em 2009, fez participações especiais em shows com a Baptist Church of 
Virginia (EUA) e lançou seu protótipo instrumental ‘Pick of God’. Em 2011, 
iniciou seu trabalho no meio gospel por meio da banda Palavras, tocando em 
igrejas de todo Litoral Norte e parte do Vale do Paraíba e abrindo shows para 
músicos renomados como PG, David Quinlan, Jotta A e Davi Sacer. Em 2014, 
lançou o EP ‘Canção da Liberdade’. 

Desde 2012 tem desenvolvido vários trabalhos na área didática musical como 
professor de guitarra, violão e prática de conjunto em fundações culturais nas 
cidades de Caraguatatuba, São Sebastião e Paraibuna, além de realizar 
workshops de guitarra por toda região. 

Recentemente, iniciou novo projeto e tem feito shows pelo Litoral Norte. Os 
shows são em sua maioria de caráter acústico com um repertório composto de 
suas influências musicais e sucessos do pop atual. Lucas também prepara um 
trabalho instrumental para ser lançado em 2020. 

Serviço 

Workshop de Guitarra com Lucas Santana 
Dia: 9/11, sábado 
Hora: das 16h às 18h 
Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro (Atrás do MACC) 
Classificação livre 
Mais informações: (12) 3897-5660 
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Bazar de Natal está sendo preparado pelo Fundo Social de 

Caraguatatuba 

 

Mais que oferecer cursos de qualificação, o Fundo Social de Caraguatatuba 
também dá oportunidades aos ex-alunos de expor e divulgar os trabalhos. De 9 
a 13 de dezembro será realizado o Bazar de Natal, com mais de 400 peças 
artesanais, vendidas a partir de R$ 5. 

Os preparativos já estão sendo realizados a todo vapor durante as aulas de 
costura e panificação do Fundo Social e pelos alunos já formados que 
confeccionam os produtos de forma artesanal. Instituições sociais que queiram 
participar devem procurar o Fundo Social até o dia 30 de novembro. 

No local haverá diversas peças como bolsas, jogos americanos, bate mão, 
puxa saco, estojo, porta canudo de alumínio, panos de prato, moda praia, pães 
e bolos artesanais e muito mais! 

Segundo a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar a ideia é promover 
a geração de renda e divulgação dos trabalhos daqueles alunos que deram 
continuidade ao que foi aprendido em aula. “Esperamos dar aquele pontapé 



 

 

 

inicial na carreira dos alunos, oferecendo essa oportunidade de mostrarem 
seus produtos à população”, destacou Samara. 

Como é o caso da Claudiana Lopes Fagundes, que fez o curso de Lingerie e 
Moda Praia, em parceria com o Senai e hoje já possui uma confecção 
própria de biquínis e maiôs. A ex-aluna estará no Bazar com exposição e 
venda dos produtos em tecidos de microfibra com proteção UV e etiqueta 
própria nos tamanhos P a GG. 

“Já trabalhei para uma empresa de fabricação de moda praia, porém ganhava 
pouco e não sentia valorização no meu trabalho, foi quando vi que poderia 
fazer mais e procurei esse curso como uma especialização. Acredito que 
o bazar me abrirá muitas portas e reconhecimento. Estou trabalhando bastante 
para levar muito material”, contou Claudiana. 

Segundo o Fundo Social, alunos que se formaram em cursos de prestação de 
serviços como eletricista, mecânico, pintura, entre outros, poderão participar 
divulgando seu trabalho por meio de cartões e materiais informativos. 

Durante o Bazar haverá também apresentações musicais, culturais, ginástica 
laboral, entre outros. Prestigie e aproveite para garantir as lembrancinhas de 
fim de ano! 

O Bazar de Natal será realizado das 9h às 16h, na Rua José Damazo dos 
Santos, 39 – Centro. 
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PAT Caraguatatuba seleciona candidatos para vagas em 

supermercado e farmácia 

 

Na próxima quinta-feira (7), a partir das 8h, a equipe do Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT), no Sumaré, selecionará candidatos para uma rede de 
farmácia. É uma chance para quem quer o primeiro emprego, pois a única 
exigência é ter Ensino Médio completo. 

De acordo com o supervisor operacional do PAT, Allan Mattos, a empresa 
contratará, a princípio, 15 pessoas, mas esse número pode dobrar, 
dependendo da demanda da alta temporada. Os cargos são para atendente e 
operador de caixa nas filiais de bairros distintos do município. Serão analisados 
os perfis de até 150 candidatos para o preenchimento destas vagas. 

O PAT também estará selecionando, no mesmo dia, interessados em trabalhar 
num supermercado. Os pré-requisitos do empregador são: ter experiência em 
comércio e morar na zona norte (Sumaré, Olaria, Casa Branca, Jetuba, 
Massaguaçu,etc.), pois o estabelecimento fica nesta região. São 15 vagas 
para repositor, operador de caixa, operador de loja, açougueiro, balconista de 
frios e padaria. 



 

 

 

PAT – Rua Taubaté, 520, bairro Sumaré. As vagas possuem perfis específicos 
com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer 
variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de 
encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos 
empregadores que as disponibilizaram. Os interessados devem comparecer 
munidos de RG, CPF, CTPS e PIS. Telefone (12) 3882-5211. 
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Aprovada em Caraguatatuba criação de 100 cargos efetivos 

para rede municipal 

 

A Câmara de Caraguatatuba aprovou na sessão da terça-feira (5/11), o projeto 
de lei de autoria do prefeito Aguilar Junior, que cria 50 cargos de provimento 
efetivo de psicopedagogo e 50 de professor bilíngue de Língua Brasileira de 
Sinais – Libras/Português para atuar na rede municipal de ensino. As funções 
de nível superior serão preenchidas mediante aprovação em concurso público 
de provas e títulos nas respectivas áreas educacionais. 

De acordo com o prefeito Aguilar Junior, a proposta se justifica em razão da 
necessidade da Secretaria de Educação manter esses profissionais em seus 
quadros para auxiliar docentes, alunos, pais e equipe escolar na melhoria do 
processo ensino-aprendizagem dos estudantes. “Além disso, o psicopedagogo 
e professor bilíngue de Libras/Português vão promover e facilitar a inclusão e 
interação dos alunos surdos com alunos ouvintes, professores e demais 
funcionários da rede municipal de ensino”, destaca. 

O projeto de lei criou 50 vagas efetivas de professor de Educação Básica 
I/Bilíngue Libras/Português, com salário inicial de R$ 2.490,72 e carga horária 



 

 

 

de 30h/semanais. O preenchimento do cargo exige aprovação em concurso 
público e cursos de graduação com Licenciatura Plena em Libras ou curso de 
Licenciatura Plena em Pedagogia, com pós-graduação em Libras, com no 
mínimo 600 horas e prova prática, em ambos os casos. 

A proposta prevê 50 cargos de psicopedagogo institucional, com salário inicial 
de R$ 2.839,74 e jornada de 40h/semanais. A carreira requer aprovação em 
concurso público e Licenciatura Plena em Psicopedagogia ou graduação com 
Licenciatura Plena em Pedagogia; Psicologia ou Fonoaudiologia com pós-
graduação em Psicopedagogia Institucional, com carga horária mínima de 
360h. 

A Prefeitura de Caraguatatuba estuda a realização de concurso público para 
esses cargos. Em Caraguatatuba, a Lei Municipal nº 2.488/2019, de autoria do 
presidente da Câmara, Francisco Carlos Marcelino, dispõe sobre a 
obrigatoriedade da inserção de intérprete de Libras, em eventos oficiais do 
Município. 
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Caragua será única cidade do litoral a aplicar vacina contra 

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) 

 

A partir de 2020, Caraguatatuba será a única cidade do Litoral Norte a ser 
autorizada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo a administrar o 
medicamento palivizumabe, que é aplicado como vacina contra o Vírus 
Sincicial Respiratório (VSR) para crianças pré-maturas, cardiopatas e 
pneumopatas. 

As administrações do palivizumabe começarão a ocorrer em Caraguatatuba a 
partir de março de 2020, já que em fevereiro uma equipe da Secretaria de 
Saúde do município passará por capacitação em São José dos Campos antes 
do início dos trabalhos. 

Nesta quinta-feira (07/11), a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
promove capacitação a médicos e enfermeiros convidados de toda a região 
sobre a medicação. O evento será na Associação Comercial de Caraguatatuba 
das 9h às 13h. 



 

 

 

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Caraguatatuba foi 
escolhida para ser referência na administração desta medicação por ser uma 
cidade central na região do Litoral Norte de São Paulo. 

Antes da decisão por centralizar esta imunização no município, pacientes 
necessitavam ir à Taubaté para receberem o palivizumabe. 

O secretário de Saúde, Amauri Toledo, destaca que é uma honra para 
Caraguatatuba ser escolhida como referência. 

“Este é um grande ganho do município, que melhora o acesso das mães 
destas crianças que necessitam tomar esta vacina em toda a região. Isso 
porque, esta imunização precisa ser administrada por um período de seis 
meses. Sendo que, anteriormente, a vacina era oferecida em Taubaté, o que 
gerava um grande transtorno a estas famílias pela necessidade de 
deslocamento”, relatou. 
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NOTA À IMPRENSA 

 

Com base no texto publicado pelo Blog Contra & Verso em 22 de Outubro 
com o seguinte título: “Gaeco investiga Máfia da Merenda em Caraguá” e 
pelo fato da empresa citada não ter sido encontrada até o fechamento, 
mas sim, encontrado a nossa Redação posterior a publicação, a empresa 
solicita espaço para publicação de uma NOTA À IMPRENSA juntamente 
com os respectivos documentos que estão em nosso poder, como forma 
de esclarecer o ocorrido como segue: 
  
JS ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, por intermédio de seu 
representante procurador, José Eduardo Bello Visentin, infra-assinado, 
ambos já devidamente qualificados na procuração anexada, vem esclarecer o 
que segue: 

1. A subscritora teve conhecimento do material publicado por esse site, em 
data de 22 de Outubro de 2019, noticiando o caso da Operação “Loki”, 
onde nossa empresa figura como uma das investigadas. 

2. Além de mencionar, sobre tal Operação, a apuração de fraude em 
licitação, superfaturamento e a apreensão de uma arma, também apontou 
para alguma postagem (e compartilhamento), datada de 25 de Maio de 
2019, acerca de denúncia relacionada à qualidade da merenda, bem 
como indicou que as empresas Sumatra e JS são de propriedade de 
Djalma da Silva Santos e possuiria outros nomes usados em vários 
municípios. 

3. Termina, informando que Djalma da Silva Santos fornece atualmente 
gêneros alimentícios para a Prefeitura do Município de 
Caraguatatuba/SP, sendo que supostamente entregou pão para as 
festividades do Dia das Crianças com quinze dias de antecedência, 



 

 

 

apresentando, os produtos, sinais de endurecimento e bolor, levando a 
empresa a efetuar uma compra de emergência para suprir o problema. 

4. É bem verdade que nos tempos atuais se tornou uma prática de 
investigados a alegação de que estariam sendo alvos de injustiças, algo 
que já é absorvido com descrença pela população, todavia não temos 
outro argumento a usar que não seja exatamente esse, vez que nossa 
empresa nada tem a dever para a Justiça. 

5. Para se ter uma ideia, os autos do Ministério Público levantam situações, 
por exemplo, como: a) que a empresa foi constituída em Novembro de 
2017, quando na realidade foi em Maio de 2015; b) que a empresa é de 
“fachada”, por não possuir estabelecimento comercial, quando esse ramo 
permite que a atividade seja cem por cento desenvolvida tão somente no 
endereço das contratantes, ou seja, a sede não precisa ter atendimento 
ao público em geral, e nem é nosso foco, mormente em se tratando de 
atuação específica junto ao Poder Público; e c) que a empresa é de 
“laranja”, pelo fato da empresa estar sediada no endereço residencial da 
sócia, quando isso foi uma situação absolutamente provisória (logo em 
seguida a empresa se mudou para o seu atual endereço comercial) e a 
sócia é extremamente atuante na parte administrativa e operacional (ela 
também é nutricionista) da empresa; além de outros pequenos 
questionamentos, que logo serão esclarecidos. 

6. Temos plena convicção de que, se a nova lei sobre o abuso de 
autoridade já estivesse em vigor, certamente traria consequências aos 
responsáveis por essa investigação. 

7. Pontualmente sobre as situações de fraude em licitação e 
superfaturamento, temos a informar que não houve qualquer tipo de 
combinação antecipada ou contato entre nossos profissionais e pessoal 
da Prefeitura do Município de Orlândia/SP (alvo daquela Operação). 

8. O primeiro contato com servidores se deu após a data da licitação, sendo 
que a quebra de sigilo de e-mails e a apreensão de aparelhos celulares, 
durante o procedimento de busca e apreensão, demonstrarão em perícia 
isso que estamos dizendo. 

9. Não obstante, ofertamos o menor preço em uma disputa de quase quinze 
empresas (assim como nos demais locais onde hoje estamos). 

10. Se a disputa acirrada, apontada acima, já afasta de pronto qualquer 
possibilidade de superfaturamento, em relação à palavra “fraude”, 
entendemos que talvez o Ministério Público se refira a uma certidão 
nossa que se encontrava “inválida” na data do certame, por não ter sido 
atualizada após uma alteração contratual, contudo há de se considerar 
sua finalidade, que era a de comprovar se nossa empresa se encontrava 
ou não inscrita no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN), algo 
tranquilamente aferível. 

11. Sem dizer que, após uma mudança do contrato social, a empresa precisa 
solicitar a renovação dessa certidão junto ao CRN, o que obviamente 
possui um trâmite burocrático, leva algum tempo. 

12. Alguém entenderia razoável que uma empresa ficasse sem poder 
participar de licitações por causa de uma alteração contratual? 

13. De qualquer maneira, como ocorreu em São Sebastião/SP, onde, por 
engano, apresentamos essa mesma certidão vencida, a Justiça tem 



 

 

 

considerado razoável que a licitação seja flexibilizada, principalmente se 
isso garantir o menor preço. 

14. Tangente à apreensão de uma arma, tratava-se mesmo de um revólver 
calibre .38, porém de propriedade de um amigo de Djalma da Silva 
Santos, que se utiliza de seu endereço como domicílio. 

15. Melhor explicando, esse amigo tem endereço residencial no Município de 
Taubaté/SP, e, após o retorno de licença médica, foi readaptado em sua 
função pública de agente de escolta penitenciária e transferido para o 
presídio do Município de Caraguatatuba/SP, inviabilizando seu 
deslocamento diário e fazendo, por isso, com que se hospedasse na casa 
de Djalma da Silva Santos. 

16. Tanto que muitos itens desse amigo, principalmente de vestuários 
(inclusive a farda que usa em seu trabalho), também foram encontradas 
na residência de Djalma da Silva Santos, ainda havendo diversas 
testemunhas que podem comprovar esse fato. 

17. Os documentos de propriedade e posse da arma foram devidamente 
apresentados na Delegacia de Polícia. 

18. Passando à denúncia sobre a qualidade da merenda, não obstante 
entendermos como injusta a veiculação sobre ela sem a apuração da 
veracidade, haja vista que pesquisas realizadas junto aos Diretores das 
unidades educacionais dos Municípios de Matão/SP, Orlândia/SP e 
Iperó/SP, relacionadas aos contratos de nossa empresa, revelaram uma 
aprovação de mais de noventa por cento. 

19. Importante destacarmos que os Diretores costumam ser servidores 
concursados, sem qualquer envolvimento político-partidário, cujas 
imparcialidades dão credibilidade aos resultados das pesquisas. 

20. Apenas fazendo pequenas correções, a empresa JS se chamava 
Sumatra, e teve seu nome alterado para as iniciais dos sobrenomes de 
seus antigos sócios, ou seja, não há nem nunca houve “vários nomes”, 
bem como não é de propriedade de Djalma da Silva Santos, e sim de sua 
esposa, embora, além de ser procurador, também possua direitos 
relacionados à empresa em virtude do regime de seu casamento. 

21. Por derradeiro, sobre o fornecimento dos pães aos alunos do Município 
de Caraguatatuba/SP, enviamos à Secretaria responsável o devido 
pedido de desculpas pelo problema havido e atendemos à determinação 
de substituição dos produtos no prazo de vinte e quatro horas. 

22. Não contentes pelo atendimento objetivo ao contrato, que disponibiliza 
um prazo para a troca de itens que apresentem problemas, ainda 
esclarecemos que a própria natureza do produto faz com que embolore 
de um dia para o outro, e pega a todos de surpresa. 

23. Somava-se a isso o fato de que não temos fabricação própria, 
significando que os processos da produção, desde a compra da matéria-
prima até o item ser embalado, não tem como ser supervisionado por 
nossa empresa. 

24. Realizando mais uma correção, os produtos não foram entregues com 
antecedência de quinze dias, mas sim de cinco dias, sendo que ainda 
possuía outros cinco dias para vencer (o prazo total era de dez dias de 
validade), isso é, a previsibilidade do problema era ainda menor. 

25. Conforme explicação de nosso fornecedor, provavelmente o ocorrido se 
deu por ter sido, o pão de hambúrguer, embalado ainda ligeiramente 



 

 

 

morno, o que naturalmente humedece o produto e facilita o aparecimento 
de bolor. 

26. Contudo, e como já dito, os pães foram devidamente substituídos, sem 
maiores prejuízos às comemorações das festividades do Dia das 
Crianças. 

27. Sendo o que tínhamos para informar, agradecemos o contato e a 
oportunidade de apresentar nossos esclarecimentos, e nos colocamos a 
disposição para outros contatos. 

  
Caraguatatuba/SP, 6 de Novembro de 2019. 

JS ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
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Tribunal de Contas do Estado aprova contas de 2017 da 

Prefeitura de Caraguatatuba 
 

 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aprovou em sessão realizada 

em 5 de novembro as contas de 2017 da administração do atual prefeito de 

Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Os pareceres foram favoráveis e os conselheiros aprovaram as contas por 

unanimidade, seguindo o voto do relator, Conselheiro Dimas Ramalho. 

Segundo ele, o parecer favorável às contas municipais está fundamentado na 

existência de equilíbrio orçamentário financeiro do Município de Caraguatatuba, 

“apontando que os gastos com saúde e educação estão dentro do previsto na 

legislação”. 

De acordo com o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, isso é resultado 

do trabalho sério e transparente que realizamos frente à gestão pública da 

cidade. 



 

 

 

“É preciso saber administrar as prioridades dos munícipes e investir no que 

realmente impacta na vida da população, tudo com muita responsabilidade 

fiscal. Hoje Caraguatatuba é referência com relação às contas públicas”, 

destacou. 

Índice Firjan 2017/2018 

Pelo segundo ano consecutivo a cidade de Caraguatatuba foi classificada 

como “Gestão de Excelência” pelo Índice Firjan (Federação das Indústrias do 

Rio de Janeiro) divulgado na semana passada e que avaliou as contas de 

5.337 municípios de todo o Brasil. 

Em 2017 a cidade alcançou o índice de 0,8413 ponto e neste ano a 0,8443 de 

pontuação geral. 

Construído com base em dados fiscais oficiais, o índice é composto por quatro 

indicadores: Autonomia, Gastos com Pessoal, Liquidez e Investimentos. 

Resultados superiores a 0,8 ponto indicam “Gestão de Excelência”. De 0,6 a 

0,8 ponto o município é avaliado como “Boa Gestão”, enquanto de 0,4 a 0,6 

como “Gestão em Dificuldade” e resultados inferiores a 0,4 ponto apontam 

“Gestão Crítica”. 

Os dados apontam que Caraguatatuba ocupa a 16ª posição no Estado de São 

Paulo e 110ª posição entre os municípios brasileiros, à frente de municípios 

importantes da Região Metropolitana do Vale e Litoral, como São José dos 

Campos. 
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Terceira legislatura da Câmara Jovem encerra nesta sexta-feira 

 
A Câmara Municipal de Caraguatatuba realiza a partir das 19h desta sexta-

feira, 08 de novembro, a sessão solene de encerramento da terceira legislatura 

do Programa Jovem Legislador – A Escola vai à Câmara. 

Desde que tomaram posse em abril, os Jovens Vereadores participaram de 

três reuniões preparatórias e realizaram quatro sessões. Foram aprovados este 

ano quatro moções, duas indicações, cinco requerimentos e quatro projetos. 

Todas as proposituras aprovadas no programa podem ser conferidas através 

do site: https://www.camarajovemcaraguatatuba.sp.gov.br/propositura. Um dos 

destaques foi o projeto de resolução de Eyxla Lorrane Oliveira da Silva, que 

institui as sessões legislativas itinerantes da Câmara Jovem de Caraguatatuba 

no município e dá outras providências, possibilitando que as sessões do 

programa aconteçam fora do plenário do Poder Legislativo. 

As proposituras discutidas em sessões são encaminhadas como sugestão aos 

Vereadores e ao Prefeito do município. Neste ano, quatro propostas da 

Câmara Jovem foram apresentadas como requerimento pelo Vereador João 

Silva de Paula Ferreira. Os Parlamentares Renato Leite Carrijo de Aguilar (Tato 

https://www.camarajovemcaraguatatuba.sp.gov.br/propositura


 

 

 

Aguilar) e José Eduardo da Silva (Duda Silva) também já criaram documentos 

inspirados em matérias apresentadas pelos estudantes. 

O programa Jovem Legislador tem como objetivo oferecer aos estudantes do 

município lições de cidadania e democracia, com atividades legislativas 

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

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

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

Os Jovens Vereadores de 2019 foram: Amanda de Lira Brito Nascimento, 

Bianca Santos, Davi Figueiredo e Silva, Eyxla Lorrane Oliveira da Silva, Julia 

Rodrigues de Jesus, Laura Soares Diniz, Luara Germano Batista, Marco 

Antônio Duarte Aulicino, Mayara Tabosa Rocha , Pamela Bernardes Pedreira, 

Pedro Silva Neto, Rebecca Pedroso Cunha, Sophia Gonçalves Vecchio, Thais 

Emanuelle Duraes e 

Tiago da Costa Andrade Cardoso. 

Jovens Suplentes: Camila Szabo de Oliveira, Camily Vitoria Diniz da Silva, 

Giuliana Soares Ribeiro, Helenna Cristina de Oliveira Cotia, Isis Polisel de 

Freitas, Lais Pereira Cury, Lazuly de Jong Orteney do Nascimento, Leticia 

Pacheco Cabral, Maria Julia Prado Pereira, Mario Luan de Oliveira Silva, 

Monique Vitória N. Santos, Nayara Ramos Florêncio e Rebeca Lorhany 

Gonçalves Carneiro. 

A solenidade será transmitida ao vivo pelo site: www.camaracaragua.sp.gov.br, 

pelo facebook e aplicativo oficial da Câmara Municipal. 
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PAT de Caraguá abre 30 vagas para farmácia e supermercado 

nesta quinta 

 
Interessados devem comparecer ao PAT a partir das 8h com documentos 

 

O PAT de Caraguatatuba irá abrir nesta quinta-feira (7), 30 vagas para 

farmácia e supermercado na cidade. A seleção acontece a partir das 8h. 

Os interessados em farmácia a única exigência é ter ensino médico completo. 

Serão 15 pessoas escolhidas para os cargos de atendente e operador de 

caixa. Serão analisados os perfis de até 150 candidatos para o preenchimento 

das vagas. 

Para os candidatos que desejam se inscrever para trabalho em supermercado 

precisam ter experiência em comércio e morar na zona norte (Sumaré, Olaria, 

Casa Branca, Jetuba, Massaguaçu,). São 15 vagas para repositor, operador de 

caixa, operador de loja, açougueiro, balconista de frios e padaria. 

Nas duas inscrições é necessário que os interessados compareçam com RG, 

CPF, CTPS e PIS no PAT que fica na Rua Taubaté, no bairro Sumaré. 
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Videoteca Lúcio Braun recebe workshop gratuito de guitarra 

 

A Videoteca Lúcio Braun recebe neste sábado (9), das 16h às 18h, um 
workshop gratuito com o guitarrista Lucas Santana. As inscrições devem ser 
feitas no local por candidatos que tenham experiência na área ou estejam 
iniciando. 

O curso é oferecido pela Fundacc – Fundação Cultural e Educacional de 
Caraguatatuba e faz alusão ao Mês da Música, que será comemorado com 
diversas ações durante o mês de novembro. 

Durante a oficina serão abordadas dicas para quem está começando a tocar ou 
já toca há algum tempo, técnicas e improvisação, indicações para quem está 
querendo montar seu primeiro equipamento e improviso em arranjos e solos. 
Além disso, o palestrante também falará um pouco sobre a vida de um músico 
profissional e os desafios da carreira. 

Sobre Lucas Santana 

Nascido em Lucélia (SP), morador de Caraguatatuba desde os 12 anos, Lucas 
Santana, 28 anos, é guitarrista, cantor e compositor, estudante e amante de 
música desde os 15. Eclético, suas influências musicais passam por gêneros 
como rock, pop, fusion e gospel. 



 

 

 

Bandas como Pink Floyd, Aerosmith, Guns N’ Roses, U2, Oficina G3 e os 
guitarristas David Gilmour, Joe Satriani, Andy Timmons e John Petrucci foram 
fundamentais para fomentar o desejo de seguir uma carreira musical. 

Em 2009, fez participações especiais em shows com a Baptist Church of 
Virginia (EUA) e lançou seu protótipo instrumental ‘Pick of God’. Em 2011, 
iniciou seu trabalho no meio gospel por meio da banda Palavras, tocando em 
igrejas de todo Litoral Norte e parte do Vale do Paraíba e abrindo shows para 
músicos renomados como PG, David Quinlan, Jotta A e Davi Sacer.  Em 2014, 
lançou o EP ‘Canção da Liberdade’. 

Desde 2012 tem desenvolvido vários trabalhos na área didática musical como 
professor de guitarra, violão e prática de conjunto em fundações culturais nas 
cidades de Caraguatatuba, São Sebastião e Paraibuna, além de realizar 
workshops de guitarra por toda região. 

Recentemente, iniciou novo projeto e tem feito shows pelo Litoral Norte. Os 
shows são em sua maioria de caráter acústico com um repertório composto de 
suas influências musicais e sucessos do pop atual. Lucas também prepara um 
trabalho instrumental para ser lançado em 2020. 

Serviço 

Workshop de Guitarra com Lucas Santana 

Dia: 9/11, sábado 

Hora: das 16h às 18h 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro (Atrás do MACC) 

Classificação livre 

Mais informações: (12) 3897-5660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 07/11/2019 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Massagua News 

 

MACC recebe exposição ‘Todos Podem ser Frida’ durante mês de 

novembro 

O Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC) recebe durante o mês 
de novembro a exposição ‘Todos Podem ser Frida’, da fotógrafa Camila 
Fontenele de Miranda. A mostra pode ser visitada de terça a sábado, das 10h 
às 18h, e é gratuita. 

‘Todos Podem ser Frida’ é um projeto que captura as conexões existentes 
entre arte, identidade de gênero e comportamento social para referenciar a 
história de vida da artista mexicana Frida Kahlo. 

A mostra reúne imagens de visitantes do Museu da Diversidade Sexual que 
participaram das intervenções fotográficas realizadas em novembro e 
dezembro de 2014. 

Frida Kahlo viveu intensamente questionando os padrões sociais de sua época 
e trazendo à tona as várias nuances do ser humano. No início dos anos 90 ela 
tornou-se uma figura reconhecida na história da arte, mas também considerada 
um ícone para o movimento feminista e LGBTQ. 

Seu trabalho tem sido celebrado internacionalmente como símbolo das 
tradições nacionais e indígenas mexicanas e visto como uma descrição 
intransigente da experiência e forma feminina. 

Serviço 

Exposição ‘Todos Podem ser Frida’ 



 

 

 

Visitação: de terça a sábado, das 10h às 18h 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro – Caraguatatuba 

Mais informações: (12) 3883-9188 
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Defesa Civil do Estado alerta para chuvas e rajadas de ventos de 

até 60 km/h 

Em casos de emergência, acione a Defesa Civil de Caraguatatuba pelo 199 

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim, na tarde desta 

terça-feira (5), onde alerta para a chegada de uma frente fria trazendo fortes 

pancadas de chuva com raios, trovoadas e rajadas de vento de até 60 

km/h. Há previsão de queda de granizo de forma pontual. 

Para quarta e quinta-feira, áreas próximas do litoral têm tempo instável 
e chuva fraca a moderada de forma intermitente. Já na sexta-feira, o sol deve 
retornar à faixa litorânea no começo do dia, mas o corredor de umidade 
permanece sobre São Paulo e há condição para novas tempestades à tarde. 

Há alerta específico para o Litoral Norte, onde chove a qualquer hora do dia 
e há condição para grandes acumulados que, com o solo já úmido das 
chuvas dos dias anteriores e a condição de maré alta, pode provocar 
alagamentos e deslizamentos de terra, além de outros transtornos. 

Em casos de emergência, acione a Defesa Civil de Caraguatatuba pelo 199. 
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Suspeito de cometer assassinato é capturado em 

Caraguatatuba pela Polícia Militar 

 

Terça-feira (05), início da noite, policiais militares do 20º BPM/I, em 

patrulhamento pelos bairros Indaiá e Aruan, em Caraguatatuba, avistaram um 

indivíduo que ao notar a viatura, apresentou certo nervosismo o que motivou a 

sua abordagem. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao 

pesquisar sua documentação, a equipe constatou ser o suspeito procurado 

pelo crime de homicídio. O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de 

Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça. 
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Caraguatatuba será referência na vacina contra vírus 

respiratório em pré-maturos e cardiopatas 
 

A partir de 2020, Caraguatatuba será a única cidade do Litoral Norte a ser 
autorizada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo a administrar o 
medicamento palivizumabe, que é aplicado como vacina contra o Vírus 
Sincicial Respiratório (VSR) para crianças pré-maturas, cardiopatas e 
pneumopatas. 

As administrações do palivizumabe começarão a ocorrer em Caraguatatuba a 
partir de março de 2020, já que em fevereiro uma equipe da Secretaria de 
Saúde do município passará por capacitação em São José dos Campos antes 
do início dos trabalhos. 

Nesta quinta-feira (07/11), a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
promoverá capacitação sobre o medicamento a médicos e enfermeiros 
convidados de toda a região. O evento será na Associação Comercial de 
Caraguatatuba das 9h às 13h. 

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Caraguatatuba foi 
escolhida para ser referência na administração desta medicação por ser uma 
cidade central na região do Litoral Norte de São Paulo. 

Antes da decisão por centralizar esta imunização no município, pacientes 
necessitavam ir à Taubaté para receberem o palivizumabe. 

O secretário de Saúde, Amauri Toledo, destaca que é uma honra para 
Caraguatatuba ser escolhida como referência. 

“Este é um grande ganho do município, que melhora o acesso das mães 
destas crianças que necessitam tomar esta vacina em toda a região. Isso 
porque, esta imunização precisa ser administrada por um período de seis 
meses. Sendo que, anteriormente, a vacina era oferecida em Taubaté, o que 



gerava um grande transtorno a estas famílias pela necessidade de 
deslocamento”, relatou. 
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Noroeste A Pizza Italiana com o tempero brasileiro
Centro (Av. da Praia) 

3883-1921 / 3883-9871
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New
s

Maior conquista de Aurimar 
para a saúde do Litoral, 

HOSPITAL REGIONAL será 
inaugurado em breve

Vereador Fernando Cuiu realiza Festa do Dia das Crianças
 A festa do Dia das Crianças promovida pelo 
Vereador Fernando Augusto da Silva Ferreira (Fernan-
do Cuiu), no dia 13 de outubro, foi um sucesso. 
 O encontro aconteceu no Campo Estrela do 
Morro no Morro do Algodão e contou com a partici-
pação de moradores do bairro, e de bairros vizinhos. 
Houve a distribuição de pipoca, algodão doce, cachorro 
quente e refrigerantes e a criançada ainda se divertiu 
muito com as várias brincadeiras realizadas durante 
toda a tarde.
 Para completar a festa, foi realizada a entrega 
dos uniformes dos times “Estrela do Morro e Grêmio 
Barranco Alto.

Obras da 1ª fase do Complexo 
Turístico do Camaroeiro 

entram na reta final
Índice Firjan: Caraguatatuba 

tem o melhor desempenho 
regional na gestão fiscal 
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De Cara Limpa
      por CESAR vieira bisetto

                cesar@noroestenews.com.br

Reflitamos com profundidade: 
Que políticos queremos?

A falta de ética na política brasi-
leira é, infelizmente, uma constatação 
crescente e dramática. Os valores intrín-
secos ao ser humano foram substituídos 
por comportamentos escusos, ações duvi-
dosas, posturas sombrias e atos absoluta-
mente reprováveis. Atos estes praticados 
até mesmo por ex-políticos inescrupulo-
sos que tentam a todo o custo voltarem ao 
poder sem o merecer. Pessoas de passado 
repugnante que passam por cima de pes-
soas de bem para atingirem seus objeti-
vos.

É preciso reverter essa situação de 
imoralidade e ausência de ética que se 
instalou na sociedade. Se os veículos de 
comunicação não exercerem na plenitu-
de o seu papel de termômetro e defensor 
dos direitos do homem, alertando e pro-
vocando discussões sobre valores, sobre 
a moral e sobre a ética, as nossas crianças 
e a nossa juventude continuarão a crescer 
envolvidas em um mar de lama, em uma 
corrente de negatividade, de desesperan-
ça, de descrédito, de dor e de sofrimento.

Faz-se mister que se discuta e que 
se reflita sobre o que é a ética, seu con-
ceito. A ética é daquelas coisas que todo 
mundo sabe o que é, mas que não é fácil 
de explicar, quando alguém pergunta. Au-
rélio Buarque de Holanda, um brasileiro 
exemplar, revela que ética é “o estudo dos 
juízos de apreciação que se referem à con-
duta humana susceptível de qualificação 
do ponto de vista do bem e do mal, seja 
relativamente à determinada sociedade, 
seja de modo absoluto”.

Ética e moral são palavras com 
sentido muito próximos, quase sinôni-
mas, mas existem algumas diferenças bá-
sicas entre elas. Ética é princípio; moral 
são aspectos de condutas específicas; éti-
ca é permanente; moral é temporal; ética 
é universal; moral é cultural; ética é regra; 
moral é conduta da regra; ética é teoria; 
moral é prática.

Ética é algo que todos precisam ter, 
alguns até dizem até que têm ou que são 
éticos. Poucos levam a sério e quase nin-
guém cumpre à risca o direito de ser éti-
co. A ética, palavra originada diretamente 
do latim ethica, e indiretamente do grego 
ethiké, é um ramo da filosofia, e um sub-
-ramo da axiologia, que estuda a natureza 
do que consideramos adequado e moral-
mente correto.

Pode-se afirmar também que ética 
é, portanto, uma doutrina filosófica que 
tem por objeto a moral no tempo e no es-
paço, sendo o estudo dos juízos de apre-
ciação referentes à conduta humana.

A ética pode ser interpretada tam-
bém como um termo genérico que desig-
na aquilo que é frequentemente descrito 
como a “ciência da moralidade”, isto é, 
suscetível de qualificação do ponto de 
vista do bem e do mal.

Em filosofia, o comportamento éti-
co é aquele que é considerado bom. Pre-
cisamos, pois, ler, discutir e refletir sobre 
comportamentos, sobre condutas, sobre 
a vida, sobre o mundo, enfim. Adotar 
comportamentos baseados em princípios 
éticos e morais, consequentemente. Ne-
cessitamos fazer com que nossas crian-
ças, desde as primeiras séries, recebam 
ensinamentos de cidadania, de filosofia, 
de ética, a fim de orientá-las sobre o prin-
cípio da vida, sobre os seus direitos, deve-
res e responsabilidades.

O Brasil vive uma grande crise 
de identidade moral, de valores, política 
e ética. É imprescindível, enfim, que o 
povo veja, perceba quem é quem e que 
saiba, ao final, separar o joio do trigo, 
pois novas eleições estão chegando, e 
teremos de ir às urnas depositar nossos 
votos, conscientes, para a escolha de pre-
feitos e de vereadores. Ao contrário, po-
deremos estar à margem do nosso futuro, 
comprometendo, de modo ameaçador, as 
nossas próprias vidas e o nosso país, mais 
uma vez.

A herança da corrupção desmedida 
está escancarada nas manchetes dos jor-
nais diariamente. Reflitamos, com gran-
de profundidade, o que queremos para a 
nossa cidade, pesquisemos os candidatos 
que se lançam e escolhamos os que têm 
um passado de reais serviços prestados 
ou apostemos em novos candidatos, des-
de que apresentem discursos que, quan-
do e se colocados em prática, sirvam 
para o engrandecimento dos municípios 
deste imenso Brasil, que clama por bons 
homens, por bons políticos – forjados 
na ética, na moral e em valores reais de 
humanidade. Deixemos, pois, os aventu-
reiros de plantão à margem das próximas 
eleições municipais.

Texto de Paulo Alonso - Diretor-geral 
da Facha adaptado por Cesar Jumana

Jovens de Caraguatatuba têm acesso 
gratuito ao esporte e conquistam medalhas 
pela Associação Caminho da Esperança

Trabalhar valores, 
como respeito e responsabili-
dade; inspirar objetivos para 
a vida, e resgatar a inocência 
de crianças e adolescentes 
em uma das fases mais im-
portantes da vida, é a missão 
da Associação Caminho da 
Esperança, de Caraguatatu-
ba. 

A instituição sem fins 
lucrativos atende mais de 
450 jovens, de 5 a 18 anos, 
proporcionando por meio do 
esporte um incentivo para 
sonharem mais alto. A ONG 
é coordenada pela presidente 
Grazielle da Silva Lopes e 
possui 36 voluntários, entre 
professores e auxiliares, que 
ministram aulas semanal-
mente nas nove categorias 
esportivas.

Em seus seis anos de 
atuação na cidade, houve a 
necessidade de ampliação do 
espaço para que os jovens pu-
dessem ter um local adequa-
do para as aulas, levando a 
ONG a mudar de endereço e 
passar a atender os alunos em 
um galpão que, atualmente, 
fica localizado no centro da 
cidade, na Avenida da Praia. 

Com o incentivo dos 
professores às competições, 
somente neste ano, foram 
conquistados vários títulos 
esportivos e 17 medalhas, en-
tre elas, ouro, prata e bronze. 

se destacaram, estão o Cam-
peonato Mundial de Jiu-jitsu 
Esportivo 2019 e Abu Dhabi 
International Pro Jiu-jitsu 
Championship 2019. 

No mundial, que 
aconteceu em São Paulo, 
no Ginásio do Ibirapuera, 
Olímpio subiu ao pódio para 
receber a medalha de ouro. 
Enquanto, no Abu Dhabi In-
ternational, que aconteceu na 
cidade de Barueri, Olímpio 
levou a medalha de prata e 
Apollo levou a medalha de 
ouro.

Segundo a mãe dos 
dois meninos, eles são de-
terminados e não gostam de 
faltar nas aulas. “Os meninos 
gostam muito! De segunda 
a sexta-feira eles vão à aula. 
Nós, pais, também fazemos 
o papel de voluntários, tra-
balhando quando acontece o 

evento de gra-
duação na ONG 
e ajudando sem-
pre que preci-
sam”.

A Asso-
ciação Caminho 
da Esperança 
vem conquistan-
do um espaço de 
representativi-

dade em Caraguatatuba pelo 
seu número de voluntários, 
alunos e ações. Desta manei-
ra, atuam na sociedade local 
com um serviço de utilidade 
pública, ao oferecer um local 
de acolhimento, respeito e 
valores às crianças e adoles-
centes, afastando-as do con-
tato com a criminalidade da 
cidade.

Saiba mais em:
Instagram
Facebook 
Leonardo Augusto M. do 
Carmo
(12) 97405 – 4399 (Whatsa-
pp)
Equipe de Assessoria Asso-
ciação Caminho da Esperan-
ça

O valor da vitória que cada 
aluno leva para casa é um es-
tímulo para continuarem no 
esporte e permanecerem no 
Caminho da Esperança.

Exemplos disso são 
os irmãos e alunos Olímpio 
José de Oliveira Neto (7) 
e Apollo Constantino dos 
Santos Oliveira (5). Dentre 
os campeonatos importantes 
que os dois já participaram e 
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Maior conquista de Aurimar para a saúde do Litoral, 
HOSPITAL REGIONAL será inaugurado em breve
No início de outubro, o ve-

reador Aurimar Mansano teve 
aprovado na Câmara Municipal 
de Caraguatatuba o requeri-
mento 232/19, que requer infor-
mações do Executivo Municipal 
e Estadual sobre a inauguração 
do Hospital Regional.

Em visita ao hospital re-
centemente, representantes do 
Governo do Estado afirmaram 
que nos próximos meses a obra 
será entregue. Mesmo assim, 
Aurimar Mansano, que há anos 
está nesta luta, cobra celeridade 
nos trabalhos.

“Não dá para gente ficar 
esperando mais um, dois, três 
meses. Já esperamos muito, a 
população de Caraguatatuba e 
de todo o Litoral aguardam an-
siosos pelo Hospital Regional, 
essa necessidade precisa ser 
atendida o quanto antes”, falou 
o parlamentar, autor de diversas 
proposituras cobrando o funcio-
namento do Hospital Regional.

“Uma das minhas priori-
dades como representante do 
povo é a área da saúde. Sempre 
presidi as comissões de assun-
tos relevantes e lutamos muito 
pela saúde da nossa cidade. No 
ano de 2000 eu já tive um reque-
rimento, de minha autoria, solici-
tando ao Ministro da Saúde e ao 
Governador do Estado na época 
a construção deste hospital”, re-
velou.

Além das cobranças por 
meio de documentos, Aurimar 
Mansano esteve pessoalmente 
reivindicando o Hospital Regional 
para o então Governador do Es-
tado, Geraldo Alckmin, em 2002 
e 2006; para o Ministro da Saú-
de, José Serra, no ano de 2001, 
o qual cobrou uma audiência e foi 
atendido em São Paulo por Luiz 
Roberto Barradas Barata, que era 
assessor de Serra e que veio a 
ser secretário de saúde do Esta-
do. Aloysio Nunes, secretário da 
Casa Civil em 2009, também foi 
cobrado pelo Vereador.

O requerimento citado é o 
de nº 109/00. Na ocasião, Aurimar 
justificou o pedido, lembrando que 
Caraguatatuba só tinha a Casa 
de Saúde Stella Maris, que fazia 
o atendimento pelo SUS. “Como 
podíamos garantir um tratamen-
to de saúde para a população ou 
mesmo um atendimento de emer-
gência se o meio que tínhamos 
era precário? Desde muito tempo 
eu via essa necessidade, por isso 
lutei muito por essa conquista que 
está prestes a ser concretizada”, 
disse.

Em 2001 e 2003, novos re-
querimentos de autoria de Auri-
mar Mansano foram aprovados 
pela Câmara, em que solicitava a 
unidade em Caraguá. Em 2007, 
por meio do requerimento 122/07, 
o parlamentar voltou a cobrar me-
didas.

“Sempre recebi respostas 
que não vinham de encontro com 
nossos desejos, mas não desisti, 
sabia que Caraguatatuba neces-
sitava do Hospital Regional. Hoje 
estou contente e comemoro essa 
vitória que é de toda população”, 
frisou.

pela saúde, conquistando atra-
vés de emendas diversos equi-
pamentos para a Santa Casa, 
além da construção da mater-
nidade. “Em 2009, graças ao 
nosso empenho, foi inaugurado 
o AME. Após isso conquistamos 
o CEM (Centro de Especialida-
des Médicas) e o CEO (Centro 
de Especialidade Odontológi-
ca)”, frisou. Recentemente, o 
Parlamentar conseguiu também 
o Pronto Atendimento 24 horas 
para o Massaguaçu, na região 
Norte. As UBSs do Morro do Al-
godão, Casa Branca e Perequê 
Mirim foram conquistadas após 
luta do Vereador, assim como as 
ampliações dos Postos de Saú-
de do Tinga, Morro do Algodão e 
do Porto Novo. Recentemente, o 
parlamentar conseguiu o aumen-
to de leitos e a construção do 
Pronto Socorro na Santa Casa.

Mais conquistas de Aurimar
Recentemente, Aurimar 

Mansano conquistou o setor de 
Oncologia para o Hospital Re-
gional, que até então não esta-
va previsto. “Que maravilha po-
der dizer a população do Litoral 
Norte que junto com o Hospital 
Regional, teremos um setor de 
Oncologia”, falou o Vereador.

Diretor Geral do Instituo do 
Câncer do Estado de São Pau-
lo e professor de Oncologia da 
Universidade de São Paulo, Dr. 
Paulo Gehm Hoff, se comprome-
teu a ajudar com treinamentos a 
equipe que estará na região.

Nos últimos anos, novas pro-
posituras foram feitas por Aurimar 
cobrando o hospital, como os re-
querimentos 040/2014, 120/2015 
e 141/2016.

Aurimar sempre batalhou 
pela área da saúde, sendo o autor 
de várias proposituras cobrando 
melhorias nas Unidades Básicas 
de Saúde e construções de novos 
postos de atendimento. “Saúde é 
algo muito sério, não se pode brin-
car. O povo precisa de um atendi-
mento digno, de qualidade”, fina-
lizou.

O parlamentar sempre lutou 

Foto Pedro Monte Mór
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Índice Firjan: Caraguatatuba tem o melhor 
desempenho regional na gestão fiscal 

A cidade de Cara-
guatatuba tem a melhor 
gestão fiscal entre as Pre-
feituras do Litoral Norte. 
É o que apontam os dados 
de 2018 do Índice Firjan 
(Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro) divul-
gado na semana passada 
e que avaliou as contas de 
5.337 municípios de todo 
o Brasil.

Construído com 
base em dados fiscais ofi-
ciais, o índice é composto 
por quatro indicadores: 
Autonomia, Gastos com 
Pessoal, Liquidez e Inves-
timentos.

Resultados supe-
riores a 0,8 ponto indica 
“Gestão de Excelência”. 
De 0,6 a 0,8 ponto o mu-
nicípio é avaliado como 
“Boa Gestão”, enquanto 
de 0,4 a 0,6 como “Gestão 
em Dificuldade” e resulta-

dos inferiores a 0,4 ponto 
aponta “Gestão Crítica”.

C a r a g u a t a t u b a 
apresentou 0,8443 de pon-
tuação geral, ou seja, clas-
sificada como gestão fis-
cal de excelência. No item 
liquidez, por exemplo, a 
cidade apareceu com nota 
máxima de 1.000 pontos. 
No indicador autonomia 
apresentou a nota 0,8762.

Os dados apontam 
que Caraguatatuba ocupa 
a 16ª posição no Estado de 
São Paulo e 110ª posição 
entre os municípios bra-
sileiros, à frente de mu-
nicípios importantes da 
Região Metropolitana do 

Vale e Litoral, como São 
José dos Campos.

Segundo o prefeito 
de Caraguatatuba, Aguilar 
Junior, os números apon-
tados na pesquisa refletem 
a seriedade e transparência 
com o dinheiro público pra-
ticados nesta gestão.

“Temos orgulho de 
dizer que a Prefeitura de 
Caraguatatuba hoje está 
com as contas saneadas, 
honrando com os compro-
missos assumidos”, cita.

Em relação ao ano 
de 2017 houve uma melho-
ra e o índice à época foi de 
0,8413.

Fundo Social de Caraguatatuba 
oferece bolsas artesanais para abrigar 

coletores de urina 
O Fundo Social de 

Solidariedade de Caragua-
tatuba, em parceria com a 
Secretaria de Saúde, ofe-
rece gratuitamente aos 
pacientes que têm a ne-
cessidade de usar constan-
temente coletores de urina, 
bolsas artesanais produzi-
das pela equipe.

A primeira dama e 
presidente do Fundo Social 
de Caraguatatuba, Samara 
Aguilar, conta que as bol-
sas foram produzidas para 
amenizar a sensação de 

desconforto e gerar mais 
segurança no transporte da 
bolsa coletora. “Quem ad-
quirir a bolsa poderá usar 
da forma como quiser. Até 
hoje, já entregamos cerca 
de 70 bolsas aos usuários 
que carecem dos coletores 
de urina”, afirma.

Os pacientes interes-
sados em obter a bolsa de-
vem entrar em contato pelo 
telefone (12) 3897-5656 ou 
dirigir-se a sede do Fun-
do Social, que fica na Rua 
José Damazo dos Santos, 
39 – Centro (na rua lateral 
do banco Santander).

Obras da 1ª fase do Complexo Turístico 
do Camaroeiro entram na reta final

 As obras da 1ª fase 
do Complexo Turístico do 
Camaroeiro já estão na reta 
final. As intervenções são 
feitas pela Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da Se-
cretaria de Obras Públicas.
 Já foram realizadas 
a construção do novo acesso 
com drenagem, estaciona-
mento para 173 vagas (ôni-
bus, carros e motos) e o Te-
atro de Arena, que conta com 
palco e arquibancada linear 
para 350 pessoas.
 Nos próximos dias 
a área recebe paisagismo e 

arborização. Serão plantadas 
250 unidades de árvores nati-
vas características da região 

e 2.250 metros quadrados de 
arbustos e rasteiras de pai-
sagismo tropical. Ainda na 
primeira fase será realizada 
a construção do mirante.
 O investimento gira 
em torno de R$ 3 milhões e 
a verba é oriunda do DADE 
(Departamento de Apoio e 
Desenvolvimento às Estân-
cias), ligado à Secretaria Es-
tadual de Turismo.

 Caraguatatuba intensifica fiscalização 
em veículos de turismo 

Com a aproximação 
da temporada de verão, a 
Prefeitura de Caraguatatuba, 
por meio das Secretarias de 
Urbanismo e Mobilidade Ur-
bana e Proteção ao Cidadão, 
intensificou as ações de fis-
calização contra veículos de 
turismo irregulares que não 
atendem a legislação muni-
cipal.

No domingo (3/11), 
foi realizada uma blitz em 
vários pontos do município 
com agentes das duas secre-
tarias e apoio da Polícia Mi-
litar com o objetivo de coibir 
este tipo de infração.

Segundo o secretário 
de Urbanismo Wilber Car-
dozo, foram fiscalizados 14 
veículos, sendo 10 ônibus e 
4 vans. Um deles, de Sumaré 

(SP), foi autuado por entrar 
na cidade sem o pagamento 
da devida taxa e liberação de 
senha.

A lei n° 2.456, de 7 
de dezembro de 2018, de-
termina que quem transitar 
pelo município sem autoriza-
ção receberá multa de 2 mil 
VRMs (Valor de Referência 
do Município), equivalente 
hoje a R$ 6.960.

Autuação também 
para quem desembarcar pas-
sageiros fora do local defi-
nido na senha e utilizar ou 
usufruir dos estacionamen-
tos públicos ou privados, 
divergente do mencionado 
por ocasião da solicitação 
da autorização. Neste caso, 
a multa é de  500 VRMs, ou 
R$ 1.740.

O veículo de freta-
mento turístico recebe uma 
senha para identificação. De 
acordo com a Prefeitura, ela 
é obrigatória, seja para a uti-
lização das áreas de estacio-
namentos privados ou para a 
hospedagem dos excursio-
nistas em hotéis, pousadas, 
colônias de férias, casas de 
aluguel, campings ou congê-
neres.

A solicitação deve 
ser feita com, no mínimo, 10 
dias de antecedência, com 
observância do limite diário 
de 25 veículos, em um link 
específico nos site http://
www.caraguatatuba.sp.gov.
br/pmc/. Os veículos devem 
estar regulares em todos os 
órgãos competentes.
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Inpe vai instalar equipamento para identificar 
formação de raios em Caraguatatuba 

O Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), de Cachoeira Paulis-
ta, no Vale do Paraíba, esco-
lheu Caraguatatuba para uma 
pesquisa que visa identificar 
a formação de raios e avisar 
a comunidade com antece-
dência. A ideia é instalar o 
equipamento na Martim de 
Sá e fazer o levantamento 
durante o todo o verão.

Nesta segunda-feira 
(4), o professor coordena-
dor da pesquisa Dr. Flávio 
de Carvalho Magina, acom-
panhado do tenente Gabriel 
Huerte Diniz, da Defesa Ci-
vil da Casa Militar, esteve 
com o vice-prefeito e coor-
denador municipal da Defesa 
Civil, capitão Campos Junior 
e a encarregada da Defe-
sa Civil, Fabiane Franciele 
Maurício, momento em que 
explicou o funcionamento do 
instrumento.

“Os sensores identi-
ficam o comportamento da 
atividade atmosférica que 
pode virar descarga elétrica 
e envia as informações, via 
email, para os órgãos cadas-
trados. De posse desses da-

dos, a Defesa Civil do Estado 
envia o alerta, por SMS, para 
os celulares cadastrados so-
bre a possibilidade de quedas 
de raios em uma área de até 
20 quilômetros e as orienta-
ções”, explica Magina.

Importante destacar 
que esses alertas chegam de 
15 a 20 minutos antes de uma 
provável incidência de raios, 
possibilitando o abrigo de 
pessoas que estejam em áre-
as desabrigadas como praia, 
por exemplo. “Independente 
disso, ele faz leitura a cada 
um segundo e envia informa-
ções para a base a cada cinco 
minutos, com destaque caso 
a atividade atmosférica seja 
mais intensa”.

O experimento é iné-

dito no Litoral Paulista, de 
acordo com o coordenador 
da pesquisa e, além de Ca-
raguatatuba, devem ser co-
locados em Ubatuba (Praia 
Grande), São Sebastião (Ma-
resias), Guarujá (Baixada 
Santista) e Praia Grande (Li-
toral Sul), ainda em praias a 
serem definidas. Entretanto, 
ele já fez medições em São 
Borja (RS), Campinas (SP) 
e região do Vale do Paraíba.

O instrumento tam-
bém é composto por pluviô-
metro que faz a medição do 
índice de chuva que cai na 
região onde estiver instalado 
e envia os dados diariamen-
te, às 6h. “Para nós, é inte-
ressante porque, em caso de 
chuva constante, o acumula-
do é enviado com mais agili-
dade”, explica Campos.

O local onde será ins-
talado o equipamento está 
em análise e o objetivo é que 
até o dia 19 de novembro 
comece a sua implantação 
para que entre em atividade 
no dia 1º de dezembro, jun-
to com o Plano Preventivo 
da Defesa Civil (PPDC) de-
cretado pelo município. Ele 
deve ser recolhido em abril 
de 2020.

Quem quiser receber 
mensagens de alerta da De-
fesa Civil pode se cadastrar 
no número 40199, lembran-
do de informar o CEP da sua 
cidade.

Caraguatatuba será referência na 
vacina contra vírus respiratório em 

pré-maturos e cardiopatas 
A partir de 2020, Ca-

raguatatuba será a única ci-
dade do Litoral Norte a ser 
autorizada pela Secretaria 
de Estado da Saúde de São 
Paulo a administrar o medi-
camento palivizumabe, que é 
aplicado como vacina contra 
o Vírus Sincicial Respira-
tório (VSR) para crianças 
pré-maturas, cardiopatas e 
pneumopatas.

As administrações do 
palivizumabe começarão a 
ocorrer em Caraguatatuba a 
partir de março de 2020, já 
que em fevereiro uma equi-
pe da Secretaria de Saúde 
do município passará por 
capacitação em São José dos 
Campos antes do início dos 
trabalhos.

Nesta quinta-feira 
(07/11), a Secretaria de Es-
tado da Saúde de São Paulo 
promoverá capacitação sobre 
o medicamento a  médicos e 
enfermeiros convidados  de 
toda a região. O evento será  
na Associação Comercial de 
Caraguatatuba das 9h às 13h.

Segundo a Secretaria 

de Estado da Saúde de São 
Paulo, Caraguatatuba foi es-
colhida para ser referência 
na administração desta me-
dicação por ser uma cidade 
central na região do Litoral 
Norte de São Paulo.

Antes da decisão por 
centralizar esta imunização 
no município, pacientes ne-
cessitavam ir à Taubaté para 
receberem o palivizumabe.

O secretário de Saú-
de, Amauri Toledo, destaca 
que é uma honra para Ca-
raguatatuba ser escolhida 

como referência.
“Este é um grande 

ganho do município, que 
melhora o acesso das mães 
destas crianças que neces-
sitam tomar esta vacina em 
toda a região. Isso porque, 
esta imunização precisa ser 
administrada por um perío-
do de seis meses. Sendo que, 
anteriormente, a vacina era 
oferecida em Taubaté, o que 
gerava um grande transtorno 
a estas famílias pela neces-
sidade de deslocamento”, 
relatou.

IV Mostra de Robótica de Caraguatatuba 
atraiu mais de 12 mil pessoas 

A equipe da EMEF 
Prof.º Antonio de Freitas 
Avelar, no bairro Estrela 
D´Alva, foi a campeã da ba-
talha de robô sumo realizada 
durante a IV Mostra de Ro-
bótica da Secretaria de Edu-
cação de Caraguatatuba.

Com o robô “Will 
Shelby” a equipe da uni-
dade escolar conquistou o 
primeiro lugar numa emo-
cionante disputa de 5 rounds 
entre duas máquinas que ba-
talham dentro de um ringue. 
Recentemente os alunos da 
escola Avelar participaram 
do CICTED (Congresso In-
ternacional de Ciência, Tec-
nologia e Desenvolvimento), 
promovido pela UNITAU 
(Universidade de Taubaté). 
Na ocasião eles apresenta-
ram quatro projetos, sendo 
um deles o projeto Robótica 
na Educação: Robô Sumô’, 
sob a orientação do professor 

Severo Hen-
rique Ortiz.

A 
E M E F E B S 
Prof.º Ricar-
do Luques 
S a m m a r c o 
Serra obteve 
o segundo 
lugar com o 
robô “Brasi-
leirinho” e a EMEF  Prof.ª 
Maria Moraes de Oliveira 
ficou em terceiro lugar com 
o robô “Killer”.

A IV Mostra de Ro-
bótica faz parte do projeto 
Robótica na Escola que é re-
alizado desde 2016 pelo se-
tor de Informática Educativa 
da Secretaria de Educação de 
Caraguatatuba.

Com o tema “Máqui-
nas”, a mostra contou com a 
exposição de 17 trabalhos, 
produzidos por 52 alunos en-
tre 12 a 17 anos, das 16 esco-

las participantes, 12 da rede 
municipal, três particulares e 
o Instituto Federal de Cara-
guatatuba.

A robótica educacio-
nal estimula o espírito inves-
tigativo do aluno, de forma 
que encontre desafios e as 
devidas soluções. Sem con-
tar que enaltece o trabalho 
em equipe, o planejamento, a 
cooperação, o diálogo, a pes-
quisa e a tomada de decisões.

Estima-se que apro-
ximadamente 12 mil pessoas 
passaram pelo local.
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O Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo aprovou em sessão 
realizada em 5 de novembro as 
contas de 2017 da administração 
do atual prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior.

Os pareceres foram favoráveis e 
os conselheiros aprovaram as con-
tas por unanimidade, seguindo o 
voto do relator, Conselheiro Dimas 
Ramalho.

Segundo ele, o parecer favorável 
às contas municipais está funda-
mentado na existência de equilíbrio 
orçamentário financeiro do Municí-
pio de Caraguatatuba, “apontando 
que os gastos com saúde e educação 
estão dentro do previsto na legis-
lação”.

De acordo com o prefeito de 
Caraguatatuba, Aguilar Junior, 

Tribunal de Contas do Estado aprova contas 
de 2017 da Prefeitura de Caraguatatuba

isso é resultado do trabalho sério e 
transparente que realizamos frente 
à gestão pública da cidade.

“É preciso saber administrar as 
prioridades dos munícipes e investir 
no que realmente impacta na vida 
da população, tudo com muita 
responsabilidade fiscal. Hoje Cara-
guatatuba é referência com relação 
às contas públicas”, destacou.

Índice Firjan 2017/2018
A cidade de Caraguatatuba tem 

a melhor gestão fiscal entre as Pre-
feituras do Litoral Norte. É o que 
aponta os dados de 2018 do Índice 
Firjan (Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro) divulgado na 
semana passada e que avaliou as 
contas de 5.337 municípios de todo 
o Brasil.

Construído com base em dados 
fiscais oficiais, o índice é composto 
por quatro indicadores: Autono-
mia, Gastos com Pessoal, Liquidez 
e Investimentos.

Resultados superiores a 0,8 pon-
to indica “Gestão de Excelência”. 
De 0,6 a 0,8 ponto o município é 
avaliado como “Boa Gestão”, en-
quanto de 0,4 a 0,6 como “Gestão 
em Dificuldade” e resultados infe-
riores a 0,4 ponto aponta “Gestão 
Crítica”.

Caraguatatuba apresentou 0,8443 
de pontuação geral, ou seja, classifi-
cada como gestão fiscal de excelên-
cia. No item liquidez, por exemplo, 
a cidade apareceu com nota máxima 
de 1.000 pontos. No indicador au-
tonomia apresentou a nota 0,8762.

Os dados apontam que Cara-

guatatuba ocupa a 16ª posição no 
Estado de São Paulo e 110ª posição 
entre os municípios brasileiros, à 
frente de municípios importantes 
da Região Metropolitana do Vale 
e Litoral, como São José dos Cam-
pos.

Segundo o prefeito de Caragua-
tatuba, Aguilar Junior, os números 
apontados na pesquisa refletem a 
seriedade e transparência com o 
dinheiro público praticados nesta 
gestão.

“Temos orgulho de dizer que 
a Prefeitura de Caraguatatuba 
hoje está com as contas saneadas, 
honrando com os compromissos 
assumidos”, cita.

Em relação ao ano de 2017 houve 
uma melhora e o índice à época foi 
de 0,8413.
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Um banhista de 27 anos, morador 
de Caraguatatuba, morreu afogado 
na praia da Martim de Sá durante a 
tarde do último domingo. Segundo o 
GBMar (Grupamento de Bombeiros 
Marítimos), o rapaz nadava com ami-
gos a 100 metros da praia. Entretanto, 
por conta da correnteza, o rapaz não 
conseguiu voltar à faixa de areia. Um 
guarda vidas foi chamado para o res-
gate e, ao chegar próximo ao banhista, 
já percebeu que estava desacordado. 
Uma Unidade de Resgate de Salva-
mento Aquático levou o homem à 
Santa Casa, porém o médico constatou 
o óbito no hospital.

Morador de Caraguatatuba morre afogado na Martim de Sá

Um novo sistema de drenagem 
no Morro do Algodão, Região Sul 
de Caraguatatuba, pretende dobrar 
a vazão de águas pluviais no bairro. 
Mais de 70 metros lineares em tubos 
de 0.60 metros de diâmetro são ins-
talados na Rua Roque Rodrigues de 
Souza até o Rio Juqueriquerê. 

Esse é mais um dos serviços de 
prevenção contra enchentes realiza-

Sistema de drenagem dobra vazão de água no Morro do Algodão 
dos em toda a cidade pela Prefeitura 
de Caraguatatuba, por meio da Se-
cretaria de Serviços Públicos (Sesep). 

A equipe Regional Norte da Se-
sep trabalha com oito funcionários 
juntamente com uma retroescavadeira 
e um caminhão. Segundo a previsão, 
o serviço que começou no dia 29 de 
outubro será finalizado até o dia 8 de 
novembro

Com a aproximação da temporada 
de verão, a Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio das Secretarias de 
Urbanismo e Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão, intensificou as 
ações de fiscalização contra veículos 
de turismo irregulares que não aten-
dem a legislação municipal.

No último domingo (3/11), foi 
realizada uma blitz em vários pontos 
do município com agentes das duas 
secretarias e apoio da Polícia Militar 
com o objetivo de coibir este tipo de 

Fiscalização em veículos de turismo é intensificada
infração.

Segundo o secretário de Urbanismo 
Wilber Cardozo, foram fiscalizados 14 
veículos, sendo 10 ônibus e 4 vans. Um 
deles, de Sumaré (SP), foi autuado por 
entrar na cidade sem o pagamento da 
devida taxa e liberação de senha.

A lei n° 2.456, de 7 de dezembro de 
2018, determina que quem transitar 
pelo município sem autorização rece-
berá multa de 2 mil VRMs (Valor de 
Referência do Município), equivalente 
hoje a R$ 6.960.

Autuação também para quem de-
sembarcar passageiros fora do local 
definido na senha e utilizar ou usufruir 
dos estacionamentos públicos ou pri-

vados, divergente do mencionado por 
ocasião da solicitação da autorização. 
Neste caso, a multa é de  500 VRMs, 
ou R$ 1.740.
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A Fundacc – Fundação Educacio-
nal e Cultural de Caraguatatuba está 
com inscrições abertas para mais uma 
edição do Festival da Canção 2019 
(FECC). As inscrições podem ser feitas 
até às 23h59 do dia 11 de novembro 
pelo formulário disponível no site da 
fundação. Este ano, a apresentação 
do FECC será realizada dia 30 de 
novembro, a partir das 20h, na Praça 
do Caiçara.

Podem participar músicos resi-
dentes de toda a área do Cone Leste 
Paulista com, no mínimo, 14 anos 
completos e que tenham músicas au-
torais nacionais ou internacionais com 
os mais variados gêneros.

Segundo o coordenador de música 
da Fundacc, Ricardo Ferraz, “o festival 
tem como intuito incentivar a criati-
vidade e a expressão musical, criar 

Inscrições para Festival da Canção de 
Caraguatatuba seguem até o dia 11

espaços de interação e proporcionar 
aperfeiçoamento para os músicos”.

A seleção das canções inscritas será 
feita pelos membros da Comissão de 
Seleção de Projetos que vão analisar 
critérios como: originalidade da mú-
sica, criatividade da letra, melodia, 
afinação e harmonia. Serão desclas-
sificadas as canções cujo conteúdo 
seja grosseiro ou contenha conotação 
sexual.

A definição para a ordem das 
apresentações dos selecionados será 
por meio de sorteio realizado pela 
Comissão de Seleção de Projetos e 
publicada no site da Fundacc no dia 
21 de novembro de 2019.

O vencedor receberá R$ 2 mil, mais 
um violão Rozini Stúdio acústico 
doado pela loja E- Brasil, parceira da 
Fundacc no festival.

O segundo colocado vai ganhar uma 
caixa 14×5,5 marca Pearl  e o terceiro 
receberá um Ukulele Rozini Siprano 
acústico, ambos doados pela loja E-
-Brasil. Todos os selecionados recebe-
rão, ainda, certificado de participação.

O 3º Aviva Caraguá 2019 reuniu 
mais de 20 mil pessoas nos três dias de 
evento realizado na Praça da Cultura 
(Avenida da Praia) e durante a Mar-
cha para Jesus, com saída da Praça da 
Bíblia. A participação da comunidade 
evangélica superou as expectativas dos 
organizadores.

“Foram dias de muita comunhão 
entre as igrejas da nossa cidade e de 
anunciar o evangelho que transforma 
vidas e a salvação que encontramos 
em Cristo”, resumiu o pastor Thiago 
Marques, um dos organizadores do 
evento, que citou, ainda,  “milagres 
operados por Jesus nos dias do evento 
na Tenda de Oração, na Marcha para 
Jesus e na nossa programação”

A 3ª edição do Aviva Caraguá foi or-
ganizada pelo Conselho de Ministros e 
Pastores de Caraguatatuba (Compac), 
com apoio da Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secretaria Municipal 
de Turismo e o pastor Thiago destacou 
a importância de todos para abrilhan-
tar o evento.

 “Nosso povo, visitantes e turistas 
participaram com muita alegria e tam-
bém prestigiaram as barracas de lanche 

3º Aviva Caraguá supera expectativa e reúne mais 
de 20 mil pessoas na Praça da Cultura

das igrejas. O Conselho de Pastores 
esteve envolvido em tudo sendo auxi-
liado por equipe maravilhosa de inter-
cessores, backstage, segurança, além 
da participação ativa do nosso prefeito 
Aguilar Junior e de sua equipe”.
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No dia 24 de outubro, o nono livro da carreira 
do fotógrafo premiado Ricardo Martins “Amanti-
kir - Patrimonio Natural do Brasil”, foi lançado na 
Veibras de Caraguatatuba em um clima bem des-

contraído e com convidados queridos.

Agradecemos ao fotógrafo pela parceria, estima-
mos seu talento e a beleza que o livro expressa.
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O secretário de Meio Ambiente e Serviços Públi-
cos, Marcel Giorgeti, esteve reunido com represen-
tantes da Concessionária Tamoios para apresentar 
uma área no Rio do Ouro que possa ser usada pelos 
comerciantes de bananas. A ideia é que seja feito 
um caminho de serviço para esse espaço cedido em 
comodato para o município.

Diego Chapini, engenheiro de campo, e Lucas 
Reis, do jurídico da concessionária, explicaram que 
é preciso apresentar um projeto sobre o acesso ao 
local para que possam protocolizar junto à Agência 
Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo 
(Artesp).

De acordo com o secretário Marcel Giorgeti, o pre-
feito Aguilar Junior está sensibilizado com a situação 
dos bananeiros e pediu empenho na resolução desse 
problema. “Esse é um problema social, de fomento 
da comunidade e trabalhamos para se seja resolvido 
com a maior brevidade possível”. Ainda conforme 
ele, a área é ideal para acomodar as noves barracas 
que, anteriormente, ficava às margens da Rodovia dos 
Tamoios, na altura do KM 82, e foram retiradas do 
local em maio do ano passado pelo DER.  

A ação judicial que culminou com a retirada dos 

Novo espaço para venda de bananas é 
apresentado à Concessionária Tamoios

bananeiros foi movida pelo Departamento de Estra-
das de Rodagens (DER), órgão ligado ao Governo 
do Estado e responsável por toda a rodovia. Segundo 
o órgão, “as barracas colocavam em risco a vida de 
motoristas e pedestres que utilizam aquele trecho 
da rodovia”.

A assessora de eventos e cerimonialista Paola 
Lellis representou o estado de São Paulo na sessão 
solene da Câmara distrital em Brasília, onde recebeu 
o certificado de honra ao Dia Distrital do Cerimonia-
lista. A honraria foi entregue pelo deputado Cláudio 
Abrantes. Paola é formada em pedagogia pela uni-
versidade federal de Ouro Preto. Em menos de um 
ano se tornou referência em cases de sucesso e se 
destaca com inovação nas execuções de casamentos 
na região do Litoral Norte de São Paulo.

Assessora de eventos 
recebe certificado de 

honra em Brasília

A 35ª sessão ordinária de 2019 foi realizada na 
noite desta terça-feira pela Câmara Municipal de 
Caraguatatuba. Os dois projetos da pauta da ordem 
do dia foram aprovados por unanimidade. Outro 
assunto de destaque foi a nomeação do vereador 
Renato Leite Carrijo de Aguilar (Tato Aguilar) 
como o novo líder do governo na Câmara. Na 
semana passada, Aurimar Mansano renunciou 
ao cargo e alegou motivos pessoais para tomar 
tal decisão. 

A primeira propositura foi o projeto de lei 
054/19, do Executivo que dispõe sobre a alte-
ração da jornada de trabalho do cargo de provi-
mento efetivo de médico veterinário e dá outras 
providências.

De acordo com a propositura, o Executivo tem 
como objetivo aumentar a carga horária semanal 
de 20 para 40 horas, considerando que, segundo 
a Secretaria Municipal de Saúde, há necessidade 
de profissional médico veterinário 40 horas/
semanais para o desenvolvimento das ações 
junto àquele órgão e que a quantidade atual de 
servidores ocupantes do referido cargo (02), com 
a carga horária atual, tem sido insuficiente para 
atender à crescente demanda no Departamento de 
Saúde Coletiva no Centro de Controle de Zoonoses 
e Vigilância Sanitária na fiscalização de açougues, 
casas de ração e afins. Por fim, consigna-se que o 
presente projeto também contempla previsão para 

Tato Aguilar é o novo líder do governo na Câmara
que os atuais ocupantes do cargo de provimento efeti-
vo de Médico Veterinário com jornada de trabalho de 
20 (vinte) horas semanais, caso queiram, possam optar 
por exercer a carga horária semanal de 40 horas, com 
remuneração proporcional à jornada efetivamente 
trabalhada enquanto perdurar a opção.

O outro projeto da ordem do dia foi o projeto de 
lei 055/19, do Executivo, que dispõe sobre a criação 
dos cargos de provimento efetivo de Psicopedagogo 
e Professor Bilíngue Libras / Português, altera as 
leis municipais 2.065/2013 e 992/2002 e dá outras 
providências.

A propositura em questão justifica-se porque, de 
acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 
há a necessidade de a Administração Pública ter, no 
Quadro Permanente dos Servidores Municipais, os 
cargos de Psicopedagogo e Professor Bilíngue LI-
BRAS/Português, para realizar, retspectivamente, 
auxílio a professores, alunos, pais e equipe escolar 
na melhoria do processo ensino-aprendizagem 
dos discentes e promover e facilitar a inclusão 
dos alunos surdos e sua interação com alunos 
ouvintes, professores e demais profissionais da 
Rede Municipal de Ensino. Para tanto, está sendo 
proposta a criação daqueles cargos específicos, 
com definições claras das atribuições a serem 
realizadas, com o respectivo número de vagas, 
vencimentos, carga horária de trabalho semanal 
e requisitos para provimento.
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O tradicional Campeonato Municipal Caragua-
tatuba de Karatê reuniu entre atletas e público, 
aproximadamente, cerca de mil pessoas no Centro 
Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), 
no bairro Jardim Britânia, domingo (3). Também 
arrecadou 200 kg de alimentos não perecíveis que 
serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade 
para doação a entidade de assistência social cadastradas.

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

Os destaques de Caraguatatuba foram os atletas: 

Campeonato Municipal de Karatê reúne 
cerca de mil pessoas no Cemug e arrecada 

200 kg de alimentos para doação
medalhas de ouro para Juliana Orizo, na categoria 
de 6/7 anos, Anderson Andrade, na categoria 8/9 
anos, e Victoria Cascone, 14/15 anos. O atleta, Kauã 
Araújo, ficou com a medalha de prata na categoria 
12/13 anos.

De acordo com um dos organizadores, Ângelo 
Oliveira, foi emocionante acompanhar a garra e de-
terminação, em especial, das crianças a cada vitória. 
“Agradeço juntamente com os professores Fernando 
Cascone, Maria do Carmo e José Castro, agradece-
mos o apoio dado pela Prefeitura de Caraguatatuba, 
especialmente à equipe da Secretaria de Esportes”, 
disse o professor.

Equipes de Caraguatatuba, Ilhabela, Pindamo-
nhangaba e São José dos Campos, na categoria 
iniciante (11 e 12 anos), entram em quadra, nesse 
sábado (9), às 9 horas, para disputarem os jogos finais 
da Copa Vale de Voleibol Feminino.

A iniciativa da competição partiu dos técnicos de 
vôlei das quatro cidades. As partidas serão na qua-
dra do Poiares, em Caraguatatuba, e cada time fará 
quatro partidas.

De acordo com o técnico do município, Leandro 
Pereira, o desafio maior para as meninas caraguatatu-
benses será o time de Pindamonhangaba. “Na última 
etapa do torneio ficamos atrás de Pinda. Agora é ter 
foco para conquistar o 1º lugar”, disse.

A entrada da Copa Vale de Voleibol Feminino é 
gratuita e a população está convidada a prestigiar o 
time da cidade.

Final da Copa Vale de Voleibol Feminino 
é nesse sábado (9) 
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O professor Juan Ricardo Feindt Urrejola foi re-
cebido pelo prefeito Délcio Sato (PSD), na tarde de 
sexta-feira, 01, para compartilhar sua mais recente 
conquista. O atleta acabou de chegar da China, onde 
conquistou medalha de ouro no Tiro com Arco, mo-
dalidade mista, disputada entre um atleta paralímpico 
e um convencional, durante participação nos 7° Jogos 
Mundiais Militares Paraolímpicos

A secretária de Educação, Polllyana Gama, tam-
bém participou do encontro em que o prefeito Sato 

Professor da rede municipal de Ubatuba 
conquista ouro nos 7° Jogos Mundiais 

Militares Paralímpicos
parabenizou o atleta e fez questão de tirar fotos com 
a medalha de ouro.

A disputa aconteceu na cidade de Wuhan, com 
mais de 40 milhões de habitantes, e que foi a sede dos 
jogos. Um total de 109 países participaram do torneio.

A vitória aconteceu em cima do primeiro colocado 
no ranking mundial, levando professor Juan Ricardo 
à 2ª colocação no mesmo ranking. O companheiro 
na dupla foi o atleta Marcos D’Almeida, do estado 
do Rio de Janeiro, e 1° no ranking nacional.

 A atleta fisiculturista, Kelly Cristina Ribeiro, de 
40 anos, conquistou o terceiro lugar na 1ª Batalha 
Valkirias & Bárbaros, realizada no último final de 
semana (31/10), em São Paulo e organizada pela 
São Paulo Fisiculturismo e Fitness (SPFF).

No evento, a atleta competiu na categoria 
Women’s Phyisique, que avalia a simetria, proporção, 
volume e definição, além de um alto desenvolvimento 
muscular, sem perder o aspecto feminino.

Essa categoria, Women’s Phyisique, analisa a 
beleza e harmonia facial e cabelos, também são 
avaliados. Sorrir, parecer alegre e natural também é 
fundamental para uma boa competição.

A representante de Caraguatatuba, Kelly Cristina, 
treina cinco dias por semana. A atleta se divide em 
uma rotina intensa entre a vida pessoal, profissional 
e o fisiculturismo. “Treino no máximo uma hora 
por dia, que já é o suficiente e faço as minhas dietas 
balanceadas”, contou.

A fisiculturista disse que foi um desafio muito 
grande participar do campeonato. Ela garante que 

Esforço e dedicação dão à fisiculturista de 
Caraguatatuba o terceiro lugar em competição

todo o seu esforço valeu a pena. “Tudo que eu fiz e 
investi me proporcionou o que eu mais queria. Que 
era trazer o troféu para a cidade”, ressaltou.

Agora, Kelly Cristina se prepara para o próximo 
ano. Seu desejo é conquistar o primeiro lugar e voltar 
com o troféu de ouro. “Vou entrar o ano em off  para 
quando eu competir estar muito bem definida, e assim 
conseguir subir de colocação”, afirmou.
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O FunBEA – Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, por meio do empreendimento: “Educação 
ambiental para conservação dos ecossistemas costeiros da Vertente Litorânea de São Paulo”.( Projeto 
FEHIDRO 2019/LN), torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que serão rea-
lizadas tomada de preços, na modalidade “Carta Convite”, “Técnica e Preço”, e TDR, para contratação 
de serviços especializados para o projeto, disponíveis no site www.funbea.org.br. 

Editais, atas e publicações

Homem é 
encontrado 

morto no Rio 
Juqueriquerê
O corpo de um rapaz foi encontrado no Rio 

Juqueriquerê, na altura do bairro do Morro do Al-
godão, região sul de Caraguatatuba. A Polícia Civil 
investiga a morte para saber as circunstâncias. Na 
manhã de segunda-feira (04), a PM foi acionada e 
informada sobre a localização de um corpo no lo-
cal.  A vítima estava na Rua Laura Cristina Pontes, 
com parte do corpo caído nas margens do rio com 
um ferimento de bala nas nádegas e outro no rosto. 

O corpo, após ser removido pelo Corpo de Bom-
beiros, foi levado para o IML de Caraguatatuba, 
onde foi identificado sendo um rapaz que estava 
desaparecido desde á última sexta-feira. O corpo 
seguiu para São Paulo para sepultamento. Esta é a 
terceira morte violenta registrada em Caraguatatuba 
em menos de 15 dias.

Mulher é presa 
fazendo transporte de 

drogas como “Mula”
Uma mulher foi presa fazendo transporte de drogas 

como “mula” pela Polícia Militar de Caraguatatuba. 
A prisão foi efetuada na noite de segunda-feira (04). 
Segundo a acusada, ela teria sido contratada para 
transportar drogas vindas da cidade de Ubatuba. O 
entorpecente seria levado para o seu primo, o trafi-
cante “Boy”, conhecido no bairro Perequê-Mirim na 
região Sul da cidade.

Segundo a PM, uma equipe da ROCAM (Ronda 
Ostensivas com Apoio de Motocicletas) em patru-
lhamento pelo bairro Perequê-Mirim, com vistas a 
coibir a prática de furtos, roubos e tráfico de drogas, 
visualizou a indiciada de posse de uma mochila. Ao 
avistar os militares, a mulher demonstrou certo ner-
vosismo, motivando assim a abordagem.

Durante averiguação foram localizadas na mochila 
330 buchas de maconha e 104 pedras de crack. A mu-
lher contou que estava levando a droga para seu primo 
na “Biqueira Boate Azul”, no bairro Perequê-Mirim, e 
ganharia R$100 pelo transporte. Na delegacia foi ela-
borado o boletim de ocorrência de tráfico de drogas, 
permanecendo a acusada presa à disposição da justiça.

Três são presos 
com mais de 15 kg 

de drogas dentro do 
McDonald’s

A Polícia Militar apreendeu uma grande quan-
tidade de drogas no Centro de Caraguatatuba. A 
apreensão e a prisão de três pessoas ocorreram no 
domingo na Praça Diógenes Ribeiro de Lima. No 
total, três pessoas acabaram presas pelo crime de 
tráfico de drogas. O trio, dois homens e uma mulher, 
foi surpreendido com 15,4 kg de drogas dentro da 
lanchonete McDonald’s.

Foram apreendidos 7,5 mil pinos de cocaína 
(10,7kg) e 1.144 porções (4,7kg). Os três foram le-
vados para a delegacia da cidade. Participaram da 
ocorrência os policiais militares: Tenente Teodoro, 
os Cabos Nunes, Sandro, Carvalho, Roque e Sodré 
e os soldados: Jhonatan e Albuquerque.

http://www.funbea.org.br/
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