
 

 

 

 



 

 

 

 
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 15 e 16 de Janeiro de 2020. 
 
Tamoios News 
Caraguatatuba 
Caraguá distribui doses da vacina pentavalente a partir desta 5ª feira 
 
Caraguatatuba 
Adolescentes foram apreendidos com drogas em Caraguá 
 
Caraguatatuba 
Serramar Shopping realiza Feira do Livro 2020 
 
Caraguatatuba 
Prefeitura de Caraguá e EDP encerram curso de Gestão Energética Municipal 
 
Radar Litoral 
Polícia 
Em operações da PM no Benfica e Jetuba, cinco são detidos por tráfico de 
drogas 
 
Variedades 
MACC abre exposição "Ruínas da Lagoinha", do fotógrafo José Francisco 
Carvalho 
 
Esporte 
Estão abertas as inscrições para o Torneio de Futebol Aniversário de 
Caraguatatuba 
 
Geral 
Urbanismo Itinerante chega ao Massaguaçu nesta sexta com diversos serviços 
 
Portal Costa Azul 
Caraguatatuba 
Coleta Seletiva em Caraguatatuba registra aumento de 90% durante alta 
temporada 
 
Caraguatatuba 
Caraguatatuba recebe três mil doses da vacina pentavalente e aplicação 
começa 5ª feira 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/caragua-distribui-doses-da-vacina-pentavalente-a-partir-desta-5a-feira/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/adolescentes-foram-apreendidos-com-drogas-em-caragua/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/serramar-shopping-realiza-feira-do-livro-2020/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeitura-de-caragua-e-edp-encerram-curso-de-gestao-energetica-municipal/
https://radarlitoral.com.br/noticias/13971/em-operacoes-da-pm-no-benfica-e-jetuba-cinco-sao-detidos-por-trafico-de-drogas
https://radarlitoral.com.br/noticias/13971/em-operacoes-da-pm-no-benfica-e-jetuba-cinco-sao-detidos-por-trafico-de-drogas
https://radarlitoral.com.br/noticias/13970/macc-abre-exposicao-
https://radarlitoral.com.br/noticias/13970/macc-abre-exposicao-
https://radarlitoral.com.br/noticias/13976/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-torneio-de-futebol-aniversario-de-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/13976/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-torneio-de-futebol-aniversario-de-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/13977/urbanismo-itinerante-chega-ao-massaguacu-nesta-sexta-com-diversos-servicos
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/15/Coleta-Seletiva-em-Caraguatatuba-registra-aumento-de-90-durante-alta-temporada
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/15/Coleta-Seletiva-em-Caraguatatuba-registra-aumento-de-90-durante-alta-temporada
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/15/Caraguatatuba-recebe-tr%C3%AAs-mil-doses-da-vacina-pentavalente-e-aplica%C3%A7%C3%A3o-come%C3%A7a-5%C2%AA-feira
https://www.portalcostaazul.com/single-post/2020/01/15/Caraguatatuba-recebe-tr%C3%AAs-mil-doses-da-vacina-pentavalente-e-aplica%C3%A7%C3%A3o-come%C3%A7a-5%C2%AA-feira


 

 

 

Portal Caiçara 
Saúde 
Caraguatatuba recebe três mil doses da vacina pentavalente e aplicação 
começa 5ª feira 
 
Cotidiano 
Defesa Civil de Caraguá recebe alerta sobre ventos superiores a 80 km/h 
amanhã 
 
Nova Imprensa 
Cultura 
Mostra ‘Artista, serve pra que mesmo?’ chega ao MACC no sábado 
 
Emprego 
PAT de Caraguatatuba encaminha 380 pessoas para entrevistas e abre 24 
novas vagas 
 
Contra e Verso 
Coluna Política 
Gestão Desastrosa, versão 4.0 
 
O Vale  
Economia 
Vale arrecada menos que o previsto em bimestre, aponta TCE 
 
Repórter Litoral 
Geral 
Defesa Civil de Caraguatatuba recebe alerta sobre ventos superiores a 80 km/h 
na 5ª feira 
 
Polícia 
Polícia Militar prende dois por cultivo de maconha em Caraguatatuba 
 
Esporte 
Candidatos que tiveram propostas indeferidas para o FIDA têm até sexta-feira 
para protocolar recurso 
 
Agora Vale 
Polícia 
Cinco pessoas são presas no Litoral Norte por tráfico de drogas 
 
Informativo 
Com o apoio do Instituto EDP, projeto Stand Up para Todos chega ao Litoral Norte 
 

http://www.portalcaicara.com.br/caraguatatuba-recebe-tres-mil-doses-da-vacina-pentavalente-e-aplicacao-comeca-5a-feira/
http://www.portalcaicara.com.br/caraguatatuba-recebe-tres-mil-doses-da-vacina-pentavalente-e-aplicacao-comeca-5a-feira/
http://www.portalcaicara.com.br/defesa-civil-de-caraguatatuba-recebe-alerta-sobre-ventos-superiores-80-kmh-na-5a-feira/
http://www.portalcaicara.com.br/defesa-civil-de-caraguatatuba-recebe-alerta-sobre-ventos-superiores-80-kmh-na-5a-feira/
https://novaimprensa.com/2020/01/mostra-artista-serve-pra-que-mesmo-chega-ao-macc-no-sabado.html
https://novaimprensa.com/2020/01/pat-de-caraguatatuba-encaminha-380-pessoas-para-entrevistas-e-abre-24-novas-vagas.html
https://novaimprensa.com/2020/01/pat-de-caraguatatuba-encaminha-380-pessoas-para-entrevistas-e-abre-24-novas-vagas.html
https://contraeverso.com.br/gestao-desastrosa-versao-4-0/
https://www.ovale.com.br/_conteudo/_conteudo/economia/2020/01/95406-vale-arrecada-menos-que-o-previsto-em-bimestre--aponta-tce.html
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/15/defesa-civil-de-caraguatatuba-recebe-alerta-sobre-ventos-superiores-a-80-kmh-na-5a-feira/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/15/defesa-civil-de-caraguatatuba-recebe-alerta-sobre-ventos-superiores-a-80-kmh-na-5a-feira/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/16/policia-militar-prende-dois-por-cultivo-de-maconha-em-caraguatatuba/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/16/candidatos-que-tiveram-propostas-indeferidas-para-o-fida-tem-ate-sexta-feira-para-protocolar-recurso/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/16/candidatos-que-tiveram-propostas-indeferidas-para-o-fida-tem-ate-sexta-feira-para-protocolar-recurso/
https://www.agoravale.com.br/noticias/Policial/cinco-pessoas-sao-presas-no-litoral-norte-por-trafico-de-drogas
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/com-o-apoio-do-instituto-edp-projeto-stand-up-para-todos-chega-ao-litoral-norte


 

 

 

Massagua News 
Cultura 
Exposição ‘Ruínas da Lagoinha’ é atração no Museu de Caraguatatuba 
 
Esporte 
Começa amanhã as inscrições para o Torneio de Futebol do Aniversário de 
Caraguatatuba 
 

Caraguatatuba 
Praias de Caraguatatuba recebem projeto SUP e Surf para Todos em dois 
finais de semana 
 
Ubatuba acontece 
Saúde 
Caraguatatuba recebe três mil doses da vacina pentavalente e aplicação 
começa nesta 5ª fei 
 
Polícia 
Caraguatatuba: Operação conjunta da Força Tática e Rocam apreende 369 
porções de drogas e prende cinco pessoas 
 
Saúde 
Caraguatatuba recebe reunião estadual de combate à dengue e intensifica 
ações no Jaraguazinho e Rio do Ouro 
 
Meon 
Região 
Sete cidades da RMVale já receberam novo lote de vacina pentavalente 
 
Emprego 
RMVale tem 115 novas oportunidades de emprego 
 
TV Vanguarda 
Link Vanguarda 
Comércio de Caraguá lucra com moda praia 
 
Link Vanguarda 
Defesa Civil faz alerta de chuvas na região 
 
ISTV 
1º Edição 
Entrevista com o Prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Jr 
 
 

http://massaguanews.com.br/2020/01/exposicao-ruinas-da-lagoinha-e-atracao-no-museu-de-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2020/01/comeca-amanha-as-inscricoes-para-o-torneio-de-futebol-do-aniversario-de-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2020/01/comeca-amanha-as-inscricoes-para-o-torneio-de-futebol-do-aniversario-de-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2020/01/praias-de-caraguatatuba-recebem-projeto-sup-e-surf-para-todos-em-dois-finais-de-semana/
http://massaguanews.com.br/2020/01/praias-de-caraguatatuba-recebem-projeto-sup-e-surf-para-todos-em-dois-finais-de-semana/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-recebe-tres-mil-doses-da-vacina-pentavalente-e-aplicacao-comeca-nesta-5a-fei/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-recebe-tres-mil-doses-da-vacina-pentavalente-e-aplicacao-comeca-nesta-5a-fei/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-operacao-conjunta-da-forca-tatica-e-rocam-apreende-369-porcoes-de-drogas-e-cinco-pessoas-por-trafico/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-operacao-conjunta-da-forca-tatica-e-rocam-apreende-369-porcoes-de-drogas-e-cinco-pessoas-por-trafico/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-recebe-reuniao-estadual-de-combate-a-dengue-e-intensifica-acoes-no-jaraguazinho-e-rio-do-ouro/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-recebe-reuniao-estadual-de-combate-a-dengue-e-intensifica-acoes-no-jaraguazinho-e-rio-do-ouro/
http://www.meon.com.br/noticias/regiao/sete-cidades-da-rmvale-ja-receberam-novo-lote-de-vacina-pentavalente
http://www.meon.com.br/noticias/carreira/rmvale-tem-115-novas-oportunidades-de-emprego-1
https://globoplay.globo.com/v/8238391/
https://globoplay.globo.com/v/8238049/
https://www.dropbox.com/s/rozq0ew90v1ip2m/15%2001%202020%20-%20Entrevista%20com%20o%20Prefeito%20de%20Caraguatatuba%2C%20Aguilar%20Jr%20-%20ISTV%20Litoral%20Norte.mp4?dl=0


 

 

 

Litoral em Pauta 
Caraguatatuba 
Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para Bolsa Munícipe 
 
Caraguatatuba 
Bairros Perequê-Mirim e Pegorelli recebem força-tarefa de limpeza 
 
Caraguatatuba 
INPE alerta Defesa Civil sobre ventos superiores a 80 km/h na 5ª feira 
 
Caraguatatuba 
Prefeitura recebe remessa de 3 mil doses de da vacina pentavalente 
 
Noroeste News 
ANO XXI Nº 1.129 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.litoralempauta.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-abre-inscricoes-para-bolsa-municipe/
https://www.litoralempauta.com.br/bairros-pereque-mirim-e-pegorelli-recebem-forca-tarefa-de-limpeza/
https://www.litoralempauta.com.br/inpe-alerta-defesa-civil-sobre-ventos-superiores-a-80-km-h-na-5a-feira/
https://www.litoralempauta.com.br/prefeitura-recebe-remessa-de-3-mil-doses-de-da-vacina-pentavalente/
http://www.noroestenews.com.br/1129/1129.pdf


 

 

 

Clipping de Notícias: 15/01/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Tamoios News  
 

Caraguá distribui doses da vacina pentavalente a partir desta 
5ª feira 

 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, acaba de 
receber uma remessa de três mil doses da vacina pentavalente nesta terça-
feira (14/01), repassadas pelo Governo do Estado. 

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) já serão reabastecidas e 
passarão a vacinar crianças de dois, quatro e seis meses a partir desta quinta-
feira (16). 

A Secretaria de Saúde informa que todas as crianças que estiverem com a 
vacina em atraso deverão comparecer à UBS de referência para colocá-la em 
dia. 

O atraso e falta da vacina ocorreu por problemas na compra por parte do 
Governo Federal, que obtem a vacina via Fundo Estratégico da Organização 
Pan- Americana da Saúde (OPAS), uma vez que não existe laboratório 
produtor no país. 

A vacina pentavalente garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, 
hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza tipo B, responsável por 
infecções no nariz, meninge e na garganta. 

A pentavalente é a combinação de cinco vacinas individuais em uma. O 
objetivo da imunização de crianças na faixa etária indicada é proteger as 
pessoas contra múltiplas doenças ao mesmo tempo. 



 

 

 

Desde 2012, o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da 
Saúde, oferta a vacina na rotina do Calendário Nacional de Vacinação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 15/01/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Tamoios News  
 

Adolescentes foram apreendidos com drogas em Caraguá 

 

 

Dois adolescentes foram detidos pela polícia militar por tráfico de drogas nesta 
terça(14), em Caraguatatuba. Eles foram detidos por volta das 18h, próximo a 
pista de skate no bairro do Getuba. 

A PM foi verificar uma denúncia anônima e abordou os dois adolescentes que 
estava no local. Com eles foram encontradas porções de maconha, cocaína e 
crack e R$ 910,00. 

Os dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados até a delegacia de 
polícia da cidade onde permaneceram a disposição da justiça. 

APREENSÕES: 
Maconha 39 porções – 54,9g; 
Crack 247 porções – 76,5g; 
Cocaína a vácuo 53 porções e 183 pinos – 308,9g; 
Cédulas e moedas diversas totalizando R$910,00 

São Sebastião 



 

 

 

 
 
Em São Sebastião, também, na noite desta terça-feira 14/01, equipes de Força 
Tática e Rocam do 20º BPM/I, em patrulhamento pelo bairro Topolândia em 
São Sebastião, avistaram um veículo suspeito transitando pela via. Diante da 
conduta suspeita dos ocupantes o veículo foi abordado, em abordagem de 
pronto o condutor do veículo informou que havia drogas no interior do carro, 
informou ainda que a passageira pagaria para ele fazer o transporte e que a 
droga seria vendida no bairro Canto do Mar. Durante busca veicular foram 
localizados cinco tabletes de maconha, totalizando 1,949kg, aos pés da 
passageira do veículo. Diante dos fatos os indivíduos foram conduzidos à 
Delegacia onde permaneceram à disposição da justiça. 

Ilhabela 

Na Ilhabela, por volta das 22h desta terça-feira(14), uma equipe da Polícia 
Militar do 20º BPM/I, ao verificar uma denúncia de tráfico de drogas no Morro 
do Abrigo em Ilhabela, localizou o indivíduo que apresentava as mesmas 
características da denúncia e com ele foi encontrada uma sacola contendo 14 
invólucros de cocaína, 19 embalagens de crack, bem como R$ 85,00 em 
dinheiro. Diante dos fatos o criminoso foi conduzido à Delegacia onde 
permaneceu à disposição da justiça. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 15/01/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Tamoios News  
 

Serramar Shopping realiza Feira do Livro 2020 

 
Evento tem contação de histórias, oficinas artísticas e shows de mágica 

Com o tema “Muito além da imaginação”, o Serramar Shopping de 
Caraguatatuba realiza a edição 2020 de sua Feira do Livro. O evento cultural 
acontece até o dia 8 de março e conta com diversas atrações para quem gosta 
de ler, imaginar, criar e ir muito mais longe dentro no universo literário. 

Reforçando a importância da leitura para o desenvolvimento cognitivo e para a 
imaginação, a feira tem uma agenda repleta de atividades para o público 
infantil, com destaque para contação de histórias, oficinas artísticas e shows de 
mágica. 



 

 

 

 
“A feira do livro é um evento que já faz parte da agenda oficial do shopping há 
alguns anos. É uma forma de incentivar a leitura e de formar novos leitores, 
estimulando o amor pelos livros nas crianças e adolescentes”, afirma Carolina 
Merlin, gerente de marketing do Serramar Shopping. 

O objetivo do evento, além de promover a leitura como um hábito saudável e 
indispensável para todos, é atrair um grande fluxo de pessoas apaixonadas 
pelos livros. A feira deve receber visitantes das quatro cidades do Litoral Norte, 
além de pessoas de São Paulo, Grande São Paulo e Vale do Paraíba. 

Muito além da imaginação! 

Mais uma vez, a Feira do Livro do Serramar Shopping é comandada pela 
Letrinha, empresa engajada com o desenvolvimento cultural do país por meio 
do hábito da leitura e presente nos melhores shoppings do Brasil. Todos os 
livros vendidos no evento estão com preços acessíveis, a fim de democratizar o 
acesso à literatura de qualidade para todos. 

A feira promete agitar a temporada de verão em Caraguatatuba, oferecendo 
aos turistas e moradores locais uma atração cultural rica e diversificada, com 
os melhores títulos do mercado editorial. 

A feira pode ser visitada no horário de funcionamento do shopping, de segunda 
a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos, das 15h às 21h. O evento conta 
com mais de 1000 títulos diferentes de livros, para todos os públicos e perfis de 
leitores. A programação cultural acontece em um espaço especial, reservado 
para receber o público com muita ludicidade e diversão. 

A Feira do Livro do Serramar Shopping é o evento cultural perfeito para 
aproveitar as férias de verão no Litoral Norte. A programação oficial está 
disponível no site do shopping e nas redes sociais. Todas as atrações e 
intervenções culturais são gratuitas, assim como a entrada na feira. 

Serviço: 



 

 

 

Feira do Livro 2020 no Serramar Shopping 

Quando: até 8 de março de 2020 – Entrada Gratuita 

Endereço: Avenida José Herculano, 1.086, Pontal de Santa Marina, 
Caraguatatuba (SP). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 16/01/2020 
Editoria: Caraguatatuba 

Veículo: Tamoios News  
 

Prefeitura de Caraguá e EDP encerram curso de Gestão 
Energética Municipal 

 

Oito servidores municipais da Prefeitura de Caraguatatuba receberam na 
manhã desta quarta-feira (15/01), certificados de conclusão do curso de Gestão 
Energética Municipal (GEM), promovido em parceria com a EDP São Paulo. A 
cerimônia de formatura ocorreu no auditório do Núcleo Social, do bairro Morro 
do Algodão. 

 



 

 

 

A capacitação é uma iniciativa da concessionária de energia EDP São Paulo 
ofertada ao município, com metodologia desenvolvida pelo PROCEL – 
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica da Eletrobrás. 

O objetivo foi criar um grupo multiplicador, com foco na elaboração de 
programas de eficiência energética e mudança de hábitos, além de um 
planejamento para o uso eficiente da energia elétrica nos prédios públicos. 

O coordenador adjunto do grupo, Douglas Santos, da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP), explicou que desde o 
encerramento do curso, os membros já tem se reunido para elaboração de 
projetos. “A ideia é economizar R$ 3,5 milhões até 2022, no consumo de 
energia”, acrescentou o formando. 

 
#PraCegoVer: pessoas sentadas de costas em cadeiras de plástico brancas 
assistindo palestra do instrutor, que está na frente em pé, falando ao microfone. 
(Foto: Divulgação/PMC) 

O analista de eficiência energética da EDP, Eduardo Regis Rodrigues, 
destacou o grupo de Caraguatatuba como o mais atuante das demais cidades. 
“A todo momento os servidores discutiam, perguntavam, mostravam bastante 
interesse no projeto. Se todo o planejamento for seguido, a cidade terá uma 
ótima economia”, disse Eduardo. 

Presente na cerimônia, o vice-prefeito Campos Junior, ressaltou a preocupação 
do município em trazer melhores práticas na construção de melhores políticas 
públicas. “O dia de hoje é uma das etapas para que algo de fato aconteça no 
futuro. E só é possível ter um governo humano, moderno e eficiente, tendo um 
cuidado com os bastidores, neste caso, capacitando servidores preocupados 
com o tema”. 



 

 

 

“Parabéns pela dedicação dos servidores escolhidos. Economizar energia é 
diminuir o trabalho nas usinas hidrelétricas e logo, o impacto ambiental. Bom 
trabalho a todos”, finalizou o vice-prefeito. 

Ao final do evento, o instrutor Luiz Felipe Lacerda Pacheco, engenheiro 
eletricista e especialista em iluminação, eficiência energética e finanças, 
apresentou alguns tópicos abordados em aula e parabenizou Caraguatatuba 
por ser a primeira cidade do Brasil, com 100% de iluminação pública em LED. 

Conteúdo programático – A capacitação foi ministrada pela Eco-Power 
Soluções Tecnológicas Ltda., dividida em cinco módulos de 4h de teoria e mais 
20 horas de prática. 

As aulas envolveram estruturação da Unidade de Gestão Energética – UGEM, 
capacitação, conhecimento, organização dos dados, gerenciamento e 
planejamento de consumo e elaboração do Plano Municipal de Gestão da 
Energia Elétrica – PLAMGE, além de vistorias em prédios públicos 

Também participaram da cerimônia, os secretários municipais, Wilber Cardozo 
(Urbanismo) e Agnaldo Beghini (Administração); o analista de Poder Público da 
EDP, Rafael Papaleo; a diretora geral do Instituto Federal de São Paulo, Tania 
Focesi; e os representantes da ETEC de Caraguatatuba, Fabricio Anselmo e 
Leonardo Prates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Clipping de Notícias: 15/01/2020 
Editoria: Polícia 

Veículo: Radar Litoral 

 

Em operações da PM no Benfica e Jetuba, cinco são detidos 
por tráfico de drogas 

 
Uma operação da Polícia Militar, na tarde de terça-feira (14/1), prendeu cinco 
pessoas por de tráfico de drogas. Na escadaria do Benfica, um casal foi detido 
com crack, maconha e cocaína, além de um celular e R$ 181 em dinheiro. Já 
na pista de skate, no Jetuba, três adolescentes foram apreendidos pelo mesmo 
crime. 
Com o trio na pista de skate foram apreendidos: 39 porções de maconha, 247 
de crack e 183 de cocaína, assim como R$ 910 em notas trocadas. Os 
indivíduos fugiram ao perceber a viatura, mas foram capturados em uma área 
de mata. As operações foram realizadas por policiais da Força Tática e Rocam. 
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MACC abre exposição "Ruínas da Lagoinha", do fotógrafo José 
Francisco Carvalho 

 
O Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC) abre neste sábado 
(18/1), às 19h, a exposição 'Ruínas da Lagoinha', do fotógrafo José Francisco 
Carvalho. A mostra é gratuita e pode ser visitada de terça a sábado em horário 
especial de férias, das 13h às 21h, durante o mês de janeiro. 
'Ruínas da Lagoinha' é uma exposição fotográfica de arquitetura-documental 
que reúne 19 fotos que evidenciam as ruínas de um antigo engenho da 
Fazenda Bom Retiro, construído em meados de 1828, no bairro da Lagoinha, 
região sul de Ubatuba, na época que em seu porto eram negociadas e 
exportadas a produção vale-paraibana e regional, trazida por tropeiros pela 
estrada entre Ubatuba e São Luís do Paraitinga. 

Para o fotógrafo, "além do valor histórico, o local nos traz reflexões do passado 
em um ambiente de beleza marcante e natural, de grande interesse turístico e 
cultural para a região". 

As ruínas do engenho da Fazenda Bom Retiro foram tombadas - ato 
administrativo realizado pelo Poder Público com o objetivo de preservar - pelo 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), em 16 de dezembro de 1985, para 
valorização enquanto Patrimônio Histórico. 

Serviço 

Exposição: 'Ruínas da Lagoinha' 



 

 

 

Dia: 18/1, sábado 

Hora: às 19h 

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

Mais informações: (12) 3883-9188 
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Estão abertas as inscrições para o Torneio de Futebol 
Aniversário de Caraguatatuba 

 

As fichas de inscrição do Torneio de Futebol do Aniversário da Cidade já estão 
disponíveis no Departamento de Esportes da Secretaria de Esportes e Recreação 
(Secer), no Jardim Britânia, em Caraguatatuba. 

Os interessados em participar da competição devem retirar a ficha de inscrição no 
Departamento de Futebol no prédio da Secer durante os dias de semana, das 9h 
às 16h. Importante destacar que para competir, os times precisam estar 
devidamente cadastrados no Departamento de Futebol. 

É necessário entregar a ficha de inscrição preenchida com cópias do documento 
original com foto e do comprovante de quitação eleitoral do jogador até o dia 24 de 
fevereiro. 

A equipe do Departamento de Futebol irá se reunir em um Conselho Técnico com 
representantes de cada time no dia 19 de fevereiro, no Teatro Mário Covas, para 
a definição de todos os jogos do torneio. 

Os confrontos começam a partir do dia 01 de março. A grande final está marcada 
para o dia 20 de abril, data em que é comemorado o aniversário de 
Caraguatatuba.  O torneio será disputado no sistema de 
eliminatórias simples (mata-mata). 

Serviço – A Secretaria de Esportes está localizada na Av. José Herculano, 50 – 
Jardim Britânia. O telefone é (12) 3885-2200. 
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Urbanismo Itinerante chega ao Massaguaçu nesta sexta com 
diversos serviços 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, leva 
nesta sexta (17) para o bairro Massaguaçu, Região Norte da cidade, uma série 
de serviços para atender a população da região norte. Esta edição conta, 
ainda, com ações da Saúde e da Habitação. 

O Urbanismo Itinerante será montado na Praça de Eventos do Massaguaçu, 
próximo à Rodovia Rio-Santos (SP-55) e vai atender a população das 9h30 às 
15h30. 

Com os funcionários da Secretaria, os moradores poderão tirar dúvidas 
relacionadas à planta popular, numeração, aprovação de projetos e 
fiscalização. 

Junto aos servidores da Secretaria de Habitação, haverá possibilidade de tratar 
sobre adequações de construções irregulares e regularização fundiária. Já a 
equipe da Saúde participa com aferição de pressão arterial. 

Se o munícipe precisar de orientações em relação às contas de água, poderá 
procurar auxílio dos funcionários da Sabesp. 

Para quem quiser, haverá, ainda, a doação de 50 mudas de plantas de 
espécies nativas da Mata Atlântica. 

De acordo com o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, o objetivo dessa 
ação é levar os serviços da Prefeitura para mais próximo da população. “Muitos 



 

 

 

têm dificuldade de ir até a região central, e dessa foram, podem ser atendidos 
de imediato ou tirar as dúvidas”. 

Em 2019, o Urbanismo Itinerante passou pelo Centro e Morro do Algodão, na 
Região Sul. Este ano deve ser levado a outras localidades. 
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Coleta Seletiva em Caraguatatuba registra aumento de 90% 
durante alta temporada 

 
Centro e cinquenta toneladas de material reciclável foram recolhidos. Segundo 
a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP), na baixa 
temporada, este número cai para 80 toneladas por mês.  
  

 
  
O Programa da Coleta Seletiva da Prefeitura de Caraguatatuba registrou no 
período de fim de ano, de 15 de dezembro a 15 de janeiro, o recolhimento de 
150 toneladas de material reciclável, gerando um crescimento de quase 90%. 
Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP), na 
baixa temporada, este número cai para 80 toneladas por mês. No mesmo 
período também, a SMAAP recebeu cerca de 50 ligações de munícipes e 
veranistas para agendamentos, sugestões e solicitações. 
“Este contato da população só reforça que a reciclagem está cada vez mais se 
tornando um hábito na rotina das pessoas”, destaca o chefe de Meio Ambiente 
da SMAAP, Reinaldo Gomes Dias dos Santos. 
A Coleta Seletiva conta com dois caminhões que percorrem de Norte a Sul da 
cidade, passando nas residências conforme programação dos bairros. O 
cronograma está disponível no site da Prefeitura, no 
link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/coletaseletiva/. 
É importante que a população descarte os recicláveis em horário próximo ao 
período da coleta, evitando deixar um dia antes. Se possível, lave bem e seque 
os materiais antes de disponibilizar. Assim, evitará atração de vetores (moscas, 
abelhas, etc). 
Além do lixo orgânico, existem outros materiais que não devem ser 
descartados para Coleta Seletiva, como papel-carbono, etiqueta adesiva, 
fotografias, filtro de cigarros, papéis sanitários, copos de papel, cabos de 
panela, tomadas, grampos, esponjas de aço, canos, espelhos, cerâmicas, 

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


 

 

 

pilhas e baterias de celular. Alguns devem ser devolvidos aos fabricantes ou 
depositados em coletores específicos. 
A separação do lixo orgânico e do reciclável ajuda a conservar o meio 
ambiente, melhora a qualidade de vida, reduz gastos para o município e gera 
emprego e renda, por meio das duas cooperativas de reciclagem, existentes na 
cidade. 
Nos locais, os materiais são triados, gerando renda aos cooperados e voltando 
para o ciclo comercial como mercadoria. 
Dúvidas, informações, agendamentos e reclamações podem ser obtidos pelo 
telefone (12) 3897-2530. 
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Caraguatatuba recebe três mil doses da vacina pentavalente e 
aplicação começa 5ª feira 

 

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) já serão reabastecidas e 
passarão a vacinar crianças de dois, quatro e seis meses a partir desta quinta-
feira (16). 
 

 
  
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, acaba de 
receber uma remessa de três mil doses da vacina pentavalente nesta terça-
feira (14/01), repassadas pelo Governo do Estado. 
Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) já serão reabastecidas e 
passarão a vacinar crianças de dois, quatro e seis meses a partir desta quinta-
feira (16). 
A Secretaria de Saúde informa que todas as crianças que estiverem com a 
vacina em atraso deverão comparecer à UBS de referência para colocá-la em 
dia. 

O atraso e falta da vacina 
ocorreu por problemas na 
compra por parte do Governo 
Federal, que obtem a vacina 
via Fundo Estratégico da 
Organização Pan- Americana 
da Saúde (OPAS), uma vez 
que não existe laboratório 
produtor no país. 
A vacina pentavalente garante 
a proteção contra a difteria, 
tétano, coqueluche, hepatite B e 



 

 

 

contra a bactéria haemophilus influenza tipo B, responsável por infecções no 
nariz, meninge e na garganta. 
A pentavalente é a combinação de cinco vacinas individuais em uma. O 
objetivo da imunização de crianças na faixa etária indicada é proteger as 
pessoas contra múltiplas doenças ao mesmo tempo. 
Desde 2012, o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da 
Saúde, oferta a vacina na rotina do Calendário Nacional de Vacinação. 
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Caraguatatuba recebe três mil doses da vacina pentavalente e 
aplicação começa 5ª feira 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, acaba de 
receber uma remessa de três mil doses da vacina pentavalente nesta terça-
feira (14/01), repassadas pelo Governo do Estado. 

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) já serão reabastecidas e 
passarão a vacinar crianças de dois, quatro e seis meses a partir desta quinta-
feira (16). 

A Secretaria de Saúde informa que todas as crianças que estiverem com a 
vacina em atraso deverão comparecer à UBS de referência para colocá-la em 
dia. 

O atraso e falta da vacina ocorreu por problemas na compra por parte do 
Governo Federal, que obtém a vacina via Fundo Estratégico da Organização 
Pan- Americana da Saúde (OPAS), uma vez que não existe laboratório 
produtor no país. 

A vacina pentavalente garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, 
hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza tipo B, responsável por 
infecções no nariz, meninge e na garganta. 

A pentavalente é a combinação de cinco vacinas individuais em uma. O 
objetivo da imunização de crianças na faixa etária indicada é proteger as 
pessoas contra múltiplas doenças ao mesmo tempo. 

http://www.portalcaicara.com.br/wp-content/uploads/2020/01/IMG.jpg


 

 

 

Desde 2012, o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da 
Saúde, oferta a vacina na rotina do Calendário Nacional de Vacinação. 

Fonte e foto: Prefeitura de Caraguá 
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Defesa Civil de Caraguá recebe alerta sobre ventos superiores 
a 80 km/h amanhã 

 

A Defesa Civil de Caraguatatuba está em alerta para a chegada de uma frente 
fria na quinta-feira (16) que deve vir acompanhada de ventos superiores a 80 
km/h. 

O comunicado foi feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
de Cachoeira Paulista. Também deve chover o equivalente a 80 milímetros (80 
litros por metro quadrado) em poucas horas. 

Conforme a previsão, a partir do final do dia de quinta-feira e madrugada de 
sexta-feira está prevista a entrada de uma frente fria que, ao se encontrar com 
o clima quente que está no Litoral Norte, deve provocar chuvas de grande 
intensidade. Essas chuvas devem vir acompanhadas de rajadas de vento e 
raios, que na parte oceânica representam tormentas. 

De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, capitão Campos 
Junior, o alerta reforça que há possibilidade de ocorrerem transtornos, 
especialmente nas áreas de risco de deslizamento, sendo que essas condições 
poderão perdurar durante o final de semana. 

O alerta foi passado pelo meteorologista do INPE, Prof. Gustavo Escobar, que 
destaca que, embora não seja uma tempestade considerada atípica, ela pode 
ser considerada severa. 

Os secretários e servidores que integrantes do Plano Preventivo da Defesa 
Civil (PPDC) já estão em alerta para o caso de possível socorro a moradores 
em área de risco. “Nossa equipe já está nas áreas de risco de escorregamento 
de terra alertando a comunidade”. 

Fonte e foto: Prefeitura de Caraguá 
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Mostra ‘Artista, serve pra que mesmo?’ chega ao MACC no 
sábado 

Essa é primeira exposição da artista em um museu e traz 14 pinturas e 
assemblagens 

 
A mostra ‘Artista, serve pra que mesmo?’, da artista plástica Cacá Suñer, tem 
estreia no Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC) neste sábado 
(18), a partir das 19h. 

A exposição é gratuita e pode ser visitada de terça a sábado em horário 
especial de férias, das 13h às 21h, durante todo o mês de janeiro. 

‘Artista, serve pra que mesmo?’ é a primeira exposição da artista em um museu 
e traz 14 pinturas e assemblagens – colagens com objetos e materiais 
tridimensionais – um vídeo arte e uma poesia, onde se questionam o fazer 
artístico e seu o impacto. 

Para ela, “a arte é informação e conhecimento, uma linguagem universal feita 
para todos.” 

Carolina Almeida Suñer, Cacá, é artista plástica, multimídia, musicista, 
performer e poeta. Em 2017 iniciou pesquisa no campo da arte, desenvolvendo 
trabalhos com argila, tinta acrílica e óleo, materiais recicláveis, gesso e massa 
acrílica. 

Desde então, fez ao todo, 20 exposições registradas no Brasil, Estados Unidos 
e Itália. 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/MACC-divulga%C3%A7%C3%A3o.jpg


 

 

 

Serviço 

Exposição: ‘Artista, serve pra que mesmo?’ 

Dia: 18/1, sábado 

Hora: às 19h 

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

Mais informações: (12) 3883-9188 
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PAT de Caraguatatuba encaminha 380 pessoas para 
entrevistas e abre 24 novas vagas 

A partir do dia 23 de janeiro órgão promove palestra para quem queira 
aprender elaborar currículo 

 
Balanço divulgado pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de 
Caraguatatuba, na segunda-feira (13/01), 380 candidatos foram encaminhados 
para entrevistas em diversos comércios da cidade, referente as 50 vagas 
ofertadas para alta temporada. 

Ainda nesta terça-feira (14/01), mais 24 vagas foram abertas com foco na alta 
temporada. São elas, ajudante de cozinha, confeiteiro, cozinheiro, garçom, 
motorista de guincho – CNH D/E, promotor de vendas e vendedor com 
conhecimento em celulares. 

Todas as vagas exigem Ensino Médio Completo. Os interessados devem 
comparecer munidos de RG, CPF, CTPS e PIS. O PAT está localizado na Rua 
Taubaté, 520 – Sumaré. Mais informações por telefone (12) 3882-5211. 

As vagas do PAT são atualizadas diariamente no site da Prefeitura, por meio 
do link http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/01/vagas-no-pat/. 

Capacitação 

https://novaimprensa.com/wp-content/uploads/2020/01/IMG_4891.jpg


 

 

 

A partir do dia 23 de janeiro (quinta-feira), o PAT promoverá uma vez por 
semana, às 14h, palestra à população que queira aprender sobre como se 
comportar em entrevista e elaboração de currículo. Para participar é só 
procurar o local, sem necessidade de agendamento prévio. 
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Gestão Desastrosa, versão 4.0 
 

Já estamos no quarto ano da atual gestão. Para uns o tempo passou rápido e 
para outros, parece que foram 40 anos. Rápido ou lento o mais certo que esta 
gestão, a mais desastrosa da história política de Caraguatatuba entra no seu 
último ano e as orações para nunca mais retornar aumentam a cada dia. 

Se o primeiro ano foi marcado pelo excesso de contratações, obras 
paralisadas, as vinganças cometidas a opositores, ações judiciais das mais 
variadas e em grande quantidade e a total desorganização em Contratos e 
Licitações. 

O segundo ano da gestão teve como destaque a falta de planejamento, 
atrasos, desordem administrativa e o famoso “Fogo Amigo”, onde partidários de 
um mesmo clã se digladiaram, consumiram um ao outro em ciladas políticas e 
numa espécie de purificação da raça plena, preteriram vários que 
anteriormente caminharam juntos. 

Podemos destacar também as Licitações da Merenda Escolar, da Editora 
Planeta, do Uniforme Escolar, mais atrasos em projetos, convênios e obras e o 
maiores destaques do período, a Eleição da Presidência da Câmara Municipal, 
que causou o início da ruptura política do grupo e o famoso Empréstimo de R$ 
152 Milhões, que movimentou tanto a classe Política como o Eleitorado e o 
Judiciário, com medidas judiciais, sessões canceladas, deturpações nos 
Pareceres e alterações no Regimento Interno. 

A Eleição da atual Mesa Diretora do Legislativo foi outro assunto que merece 
destaque, não apenas pela repercussão, mas por toda engrenagem 
desenvolvida através de privilégios, benevolências, traições e favorecimentos a 
situacionistas em contrapartida a outros situacionistas, pois até aquele 



 

 

 

momento não havia uma oposição declarada. O resultado disso foi a eleição de 
um Vereador que carrega em seu currículo uma extrema linha conservadora, 
calcada em ritos Ditatoriais que nos levam a um passado sombrio. 

 
 

A atual gestão manteve algumas falhas que trouxe do início do mandato, a 
contratação de muitos apaniguados, a exclusão de outros cotados como 
amigos, o duplo comando na Prefeitura, onde Pai e Filho dividem o poder da 
cidade, o primeiro de fato e o segundo por direito e as medidas paliativas para 
tentar sanar as sequelas da Eleição Legislativa, com a nomeação de um dos 
amigos derrotados na Secretaria de Habitação. 

A morte ainda não explicada de um membro do staff de campanha é outro 
ponto que marcou o ano que passou na política local. Desavenças pessoais, 
problemas de manejo, fogo amigo, traições internas ou apenas mais um 
número sobre criminalidade, o mais importante é que este fato causou uma 
fissura no escudo blindado desta desastrosa gestão. 

O termo “Cidade Abandonada” foi o mais falado e escrito, seja na boca do povo 
como nas Redes Sociais no ano passado. Falta de manutenção em vias 
públicas e praças, onde impera a falta de cuidado e as manobras 
“administrativas” do Prefeito Pai, problemas de atendimento e má gerência na 
Saúde Pública, como a demora para consultas, exames e seus resultados e 
falta de remédios fizeram parte do cotidiano do contribuinte, juntamente com as 
atitudes da diretoria da Fundacc, tornaram o ano ainda mais tenebroso para a 
população local. 

Finalizando nada mais comum e de consequência mais óbvia do que o 
descontrole financeiro sofrido atualmente pela Prefeitura. Ao longo do último 
ano foram as obras, licitadas na sua maioria em plena desordem 
administrativa, que sofreram paralisações, abandonos, deixando o povo ao léu. 
Este descontrole econômico/financeiro é a maior prova da má gestão do 
Dinheiro Público, visto que a maioria destas paralisações vieram da falta do 
Erário no caixa municipal, devido a compras sem necessidade, custos elevados 
e má gerência de Planejamento. 

Neste ano Eleitoral pode-se esperar tudo pela ânsia da conquista dos votos, 
porém o mínimo que o contribuinte aguarda é um pouco de gestão 

https://i1.wp.com/contraeverso.com.br/wp-content/uploads/2016/12/An%C3%BAncio-Staff-2017_2020-19.jpg?ssl=1


 

 

 

transparente e com bom senso com o Dinheiro Público, para que pelo menos a 
manutenção da cidade seja feita, seja por uma Gestão que nada teve de 
Humanizada, seja por alguém que nada fez e não cuidou da população. É 
esperar para ver!!! 
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Vale arrecada menos que o previsto em bimestre, aponta TCE 
 

 
Valores. Queda na arrecadação é preocupação para prefeituras 
Foto: /Divulgação 
 
Tribunal aponta as cidades do Vale que arrecadaram menos do que o 
previsto entre setembro e outubro de 2019 

Vinte e oito prefeituras do Vale do Paraíba arrecadaram menos dinheiro do que 
previam no 5º bimestre de 2019, segundo o TCE (Tribunal de Contas do 
Estado). A diferença é de R$ 806 milhões. 

Estão na lista São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, São Sebastião, 
Pindamonhangaba e Guaratinguetá. 

Elas fazem parte de um grupo de 323 municípios paulistas que não atingiu a 
meta de arrecadação prevista e, informou o TCE, terão que implantar "medidas 
definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal". 

No Vale, Jacareí foi a cidade com a maior diferença (R$ 242,6 milhões) 
encontrada pelo TCE entre a receita arrecada e a prevista. 

São José aparece em seguida, com diferença de R$ 181,2 milhões, e depois 
seguem Taubaté (R$ 137,9 milhões), São Sebastião (R$ 59,8 milhões), 
Ubatuba (R$ 48 milhões), Pindamonhangaba (R$ 25,8 milhões), Tremembé 
(R$ 17,8 milhões) e Guaratinguetá (R$ 17,5 milhões). 



 

 

 

De acordo com o levantamento do TCE, Campos do Jordão, Caraguatatuba e 
Ilhabela são as cidades do Vale com a maior diferença positiva na 
arrecadação, respectivamente com R$ 19,9 milhões, R$ 21,5 milhões e R$ 
227,1 milhões a mais do que o previsto. 

O TCE informou que, ao longo do ano passado, 376 municípios foram 
notificados por possuírem arrecadação inferior ao planejado, entre eles cidades 
do Vale. 

"Durante o exercício, 506 chefes de Executivo já foram alertados por indícios 
de irregularidades na gestão orçamentária", completou o Tribunal de Contas. 

--- 

Resposta na íntegra do Secretário de Gestão Administrativa e Finanças 
de São José dos Campos, José de Mello Correa: 

Em relação à totalidade de 2019 e não apenas ao quinto bimestre do ano, a 
Prefeitura de São José dos Campos registrou ao término do período, R$ 282 
milhões em caixa. O superávit fiscal já tinha ocorrido nos dois anos anteriores 
da atual Administração. 

Desse montante do saldo de 2019, R$ 172 milhões já estão reservados para 
pagar todas as contas com vencimento em janeiro. Além disso, cerca de R$ 94 
milhões estão disponíveis para uso imediato e serão destinados a áreas 
prioritárias, como saúde e educação. 

A reserva de caixa, registrada no último dia de 2019, é 22% maior que o valor 
deixado em 31 de dezembro de 2018 (R$ 231,8 milhões). Portanto, não 
existem até agora, nesta gestão, indícios de problemas financeiros com a 
Prefeitura. 

Esse cenário mostra que a força-tarefa de recuperação fiscal, iniciada na 
cidade há 3 anos, está totalmente consolidada. A atual gestão herdou uma 
dívida de R$ 306 milhões, deixada pela administração que esteve à frente da 
cidade até 31 de dezembro de 2016. 

Agora, além de manter todas as contas em dia, a Prefeitura atinge todos os 
anos os indicadores constitucionais da educação e saúde. Na saúde, por 
exemplo, o investimento foi quase o dobro do limite obrigatório. 

O índice de gastos com folha de pagamento do funcionalismo, fixado no 
máximo em 54% pela Lei de Responsabilidade Fiscal, está na faixa de 40% em 
São José. 

--- 

Resposta na íntegra da Prefeitura de Taubaté 



 

 

 

Assim como ocorreu em todo o ano de 2019 com Taubaté e demais municípios 
brasileiros,houve uma queda na arrecadação de tributos e repasses 
governamentais em função da crise econômica. Para garantir o equilíbrio 

das contas públicas, a prefeitura adota regularmente medidas que envolvem a 
economia de recursos como redução de gastos com água, energia elétrica, 
telefonia, combustíveis, demais materiais de consumo, diárias e 
adiantamentos. 

Conforme dados preliminares que constam do portal da prefeitura, em 2019 a 
arrecadação foi de R$ 1,09 bilhão e as despesas somaram R$ 901,6 milhões. 

--- 

Resposta na íntegra da Prefeitura de Jacareí 

1) Qual o motivo de a arrecadação ter sido menor do que o projetado no 
5º bimestre de 2019? 

Devido ao déficit de repasses por parte do Governo Federal. 

2) A diferença para menos implica em problema nas finanças da cidade? 

Devido ao déficit de repasses foi preciso realocar recursos próprios da 
Prefeitura para as áreas da Educação, Saúde e Assistência Social, para que 
estes serviços não sejam interrompidos no município. 
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Defesa Civil de Caraguatatuba recebe alerta sobre ventos 
superiores a 80 km/h na 5ª feira 

 

A Defesa Civil de Caraguatatuba está em alerta para a chegada de uma frente 
fria na quinta-feira (16) que deve vir acompanhada de ventos superiores a 80 
km/h. 

O comunicado foi feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), de Cachoeira Paulista. Também deve chover o equivalente a 80 
milímetros (80 litros por metro quadrado) em poucas horas. 

Conforme a previsão, a partir do final do dia de quinta-feira e madrugada de 
sexta-feira está prevista a entrada de uma frente fria que, ao se encontrar com 
o clima quente que está no Litoral Norte, deve provocar chuvas de grande 
intensidade. Essas chuvas devem vir acompanhadas de rajadas de vento e 
raios, que na parte oceânica representam tormentas. 

De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, capitão Campos 
Junior, o alerta reforça que há possibilidade de ocorrerem 
transtornos, especialmente nas áreas de risco de deslizamento, sendo que 
essas condições poderão perdurar durante o final de semana. 

O alerta foi passado pelo meteorologista do INPE, Prof. Gustavo Escobar, que 
destaca que, embora não seja uma tempestade considerada atípica, ela pode 
ser considerada severa. 



 

 

 

Os secretários e servidores que integrantes do Plano Preventivo da Defesa 
Civil (PPDC) já estão em alerta para o caso de possível socorro a moradores 
em área de risco. “Nossa equipe já está nas áreas de risco de escorregamento 
de terra alertando a comunidade”. 
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Polícia Militar prende dois por cultivo de maconha em 
Caraguatatuba 

 
A Polícia Militar de Caraguatatuba recebeu na tarde desta quarta-feira (15/01), 
uma denúncia via COPOM que numa residência na Rua, Geraldo Gomes de 
Souza, no bairro do Travessão, dois acusados estavam vendendo drogas e 
cultivavam um pé de maconha. 

 
Foto: Polícia Militar 
 



 

 

 

Os acusados foram presos na residência e durante uma revista nada ilícito foi 
localizado, porém ao revistar o local foi localizado uma porção de maconha 
dentro de um saco plástico, 2 dichavadores, 1 balança de precisão, várias 
embalagens para embalar drogas, 2 papelotes de cocaína e 2 aparelhos de 
celulares IPhone sendo um preto e cinza o outro branco e bege. Ainda nos 
fundos da casa foi localizado um pé de maconha. 

Os acusados foram levados o 1°DP do Porto Novo onde foi elaborado o boletim 
de ocorrência tráfico de entorpecente, ficando os acusados à disposição da 
justiça. 
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Candidatos que tiveram propostas indeferidas para o FIDA têm 
até sexta-feira para protocolar recurso 

 
 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e 
Recreação, recebeu entre os dias 30 de dezembro e 8 de janeiro, inscrições de 
projetos e currículos para o Fundo de Incentivo ao Desporto Amador (FIDA). 
Quem teve o projeto indeferido, tem até a próxima sexta-feira (17) para 
protocolar recurso. 

Os candidatos que tiveram propostas indeferidas e desejam protocolar o 
recurso devem comparecer pessoalmente na Secretaria de Esportes, munidos 
do protocolo de inscrição, das 9h às 16h. 

O resultado das propostas, (deferido ou indeferido), foi publicado na última 
sexta-feira (10/01) no Diário Oficial Eletrônico (confira aqui). 

Ao todo, 738 propostas foram apresentadas, sendo 264 voltadas para os 
núcleos esportivos do município e 474 relacionadas aos atletas que 
representam Caraguatatuba em competições durante o ano. Destas, 22 foram 
indeferidas pelo Conselho Municipal de Esportes e Recreação. 

O projeto 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2020/01/Edital_199.pdf


 

 

 

A iniciativa é destinada aos profissionais de Educação Física com 
Graduação/Bacharelado em Educação Física, além 
de instrutores (provisionados) e atletas de rendimento.  As propostas 
selecionadas recebem uma bolsa-auxílio. 

A quantidade de projetos escolhidos e os valores da bolsa-auxílio serão 
definidos pelo Conselho Municipal de Esportes e Recreação, podendo variar de 
atleta/projeto de acordo com a necessidade da secretaria, não se 
caracterizando, o referido termo de compromisso, vínculo empregatício de 
qualquer espécie. 

A listagem com os atletas-bolsistas contemplados pelo benefício será divulgada 
em março, após a contratação dos professores e técnicos que vão atuar nos 
núcleos esportivos e no comando das equipes do município. 

Modalidades 

Os projetos do FIDA estão inseridos nos seguintes segmentos: Esporte 
Educacional Lúdico (0 a 5 anos), Esporte Educacional (6 a 17 anos), Esporte 
de Participação (acima de 17 anos) e Esporte de Rendimento (competição). 

No total, as propostas inscritas contemplam diversas modalidades, como: 
atletismo, atletismo ACD, avaliação física, basquetebol, biribol, boxe,canoagem 
oceânica, capoeira, ciclismo (velocidade olímpica – BMX – MTB – resistência – 
fundo), condicionamento físico, damas, futebol, futsal, ginástica artística, 
ginástica funcional, ginástica rítmica, handebol, hapkido, hidroginástica, jiu-
jítsu, judô, karatê, Kung Fu, natação, natação ACD, sanda (boxe chinês), skate, 
surf, taekwondo, tai chi chuan,  tênis, tênis de mesa, voleibol, voleibol 
adaptado, xadrez e zumba, além de yoga, fisioterapia e massoterapia. 

Serviço: 

Endereço: Av. José Herculano, 50 – Jardim Britânia. 

Atendimento ao público: das 8h às 17h 

Outras informações pelo telefone (12) 3885-2200 
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Cinco pessoas são presas no Litoral Norte por tráfico de drogas 

Prisões foram feitas em Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela 

Na última quarta-feira (14) foram registradas diversas prisões no Litoral Norte, 
todas foram por tráficos de drogas. No total foram apreendidos dois 
adolescentes e três adultos, nas cidades de Caraguatatuba, São Sebastião e 
Ilhabela. 
Em São Sebastião a apreensão foi feita durante um patrulhamento no bairro 
Topolândia, quando avistaram um veículo suspeito. Ao realizarem a 
abordagem os policias foram informados que havia drogas no carro, e que a 
passageira que o acompanhava realizaria o pagamento para que ele a 
transportasse. Os dois foram conduzidos à Delegacia e permanecem à 
disposição da justiça. 

Já em Caraguatatuba, onde foi feita a apreensão dos adolescentes, a 
abordagem foi feita em uma verificação após denúncia por tráfico de drogas. 
No local os policiais abordaram dois adolescentes e com eles foram 
encontradas quantias de maconha, cocaína e crack, além de R$910,00 em 
dinheiro. Os dois foram apreendidos e permanecem à disposição da justiça. 

Assim como em Caraguá, a equipe da Polícia Militar também atendeu a uma 
denúncia de tráfico de drogas. Ao realizar a verificação os policiais localizaram 
o indivíduo que estava com uma sacola contendo cocaína, crack e R$85,00 em 
espécie. O homem foi levado à Delegacia, onde permanece à disposição da 
justiça. 

No total, apenas no dia 14 foram apreendidas mais de 2kg de maconha, 300g e 
mais 19 invólucros de cocaína, além de 76g e 19 embalagens de crack, e no 
total R$995,00 em espécie. 
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Com o apoio do Instituto EDP, projeto Stand Up para Todos chega 
ao Litoral Norte 

O projeto oferece aulas gratuitas de Stand Up Paddle para a população e ainda 
contará com atividades relacionadas a preservação e educação ambiental 

 
 
Entre janeiro e fevereiro, o projeto Stand Up para Todos, da AlmaSurf, chega 
nas praias de Caraguatatuba e São Sebastião, com patrocínio da EDP, 
distribuidora de energia da região e apoio do Instituto EDP, organização que 
gere os investimentos socioambientais do Grupo no Brasil. A ação tem como 
objetivo oferecer aulas gratuitas de Stand Up Paddle para comunidade, além 
de realizar atividades relacionadas a preservação e educação ambiental. 
A Praia de Indaiá, em Caraguatatuba, vai ser a primeira a receber o projeto. 
Entre os dias 17 e 19, serão oferecidas aulas gratuitas de Stand Up Padlle para 
a comunidade e turistas que estarão aproveitando as praias da região durante 
o verão.  As atividades acontecem de sexta a domingo, das 9h às 18h. 

O Stand Up para Todos também vai acontecer nas praias Martins de Sá, em 
Caraguatatuba, além de Praia Grande e Guaecá, em São Sebastião. Outras 
duas praias serão definidas. 
Além das aulas, a ação terá a parceria da ONG Seamadeproject que irá 
promover ações de sustentabilidade, como limpeza de praia. A organização 
também oferece Yoga e palestras sobre o meio ambiente antes das coletas. 

https://www.agoravale.com.br/GCWAVRESP/Manager/Editor/js/tinymce/plugins/filemanager/uploader/noticias/2020/janeiro/stand-up-agoravale.jpg


 

 

 

Mais de 600kg de resíduos foram retirados das praias em um ano de ações, 
que são realizadas uma vez ao mês contam com em média 40 voluntários. 

Serviço 
17 a 19/01 - Praia de Indaiá (Caraguatatuba) 
23 a 26/01 - Praia Martins de Sá (Caraguatatuba) 
30/01 a 02/02 - Praia Grande (São Sebastião) 
06 a 09/02 - Praia de Guaecá (São Sebastião) 
20 a 23/02 - a definir 
27/02 a 01/03 - a definir 
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Exposição ‘Ruínas da Lagoinha’ é atração no Museu de 
Caraguatatuba 

 
Foto: Divulgação 
Exposição ‘Ruínas da Lagoinha’, do fotógrafo José Francisco Carvalho é 
atração a partir deste sábado (18), a partir das 19h, no Museu de 
Caraguatatuba. 
29 
  
O Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba (MACC) abre neste sábado (18), 
às 19h, a exposição ‘Ruínas da Lagoinha’, do fotógrafo José Francisco 
Carvalho. 

A mostra é gratuita e pode ser visitada de terça a sábado em horário especial 
de férias, das 13h às 21h, durante o mês de janeiro. 

‘Ruínas da Lagoinha’ é uma exposição fotográfica de arquitetura-documental 
que reúne 19 fotos que evidenciam as ruínas de um antigo engenho da 
Fazenda Bom Retiro, construído em meados de 1828, no bairro da Lagoinha, 
região sul de Ubatuba, na época que em seu porto eram negociadas e 
exportadas a produção vale-paraibana e regional, trazida por tropeiros pela 
estrada entre Ubatuba e São Luís do Paraitinga. 



 

 

 

Para o fotógrafo, “além do valor histórico, o local nos traz reflexões do passado 
em um ambiente de beleza marcante e natural, de grande interesse turístico e 
cultural para a região”. 

As ruínas do engenho da Fazenda Bom Retiro foram tombadas – ato 
administrativo realizado pelo Poder Público com o objetivo de preservar – pelo 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), em 16 de dezembro de 1985, para 
valorização enquanto Patrimônio Histórico. 

Serviço 

Exposição: ‘Ruínas da Lagoinha’ 

Dia: 18/1, sábado 

Hora: às 19h 

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

Mais informações: (12) 3883-9188 
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Começa amanhã as inscrições para o Torneio de Futebol do 
Aniversário de Caraguatatuba 

 
Foto: Divulgação/PMC 

  

As fichas de inscrição do Torneio de Futebol do Aniversário da 
Cidade estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (16) no Departamento 
de Esportes da Secretaria de Esportes e Recreação (Secer), no Jardim 
Britânia, em Caraguatatuba. 

Os interessados em participar da competição devem retirar a ficha de 
inscrição no Departamento de Futebol no prédio da Secer durante os dias de 
semana, das 9h às 16h. Importante destacar que para competir, os times 
precisam estar devidamente cadastrados no Departamento de Futebol. 

É necessário entregar a ficha de inscrição preenchida com cópias 
do documento original com foto e do comprovante de quitação eleitoral do 
jogador até o dia 24 de fevereiro. 

A equipe do Departamento de Futebol irá se reunir em um Conselho 
Técnico com representantes de cada time no dia 19 de fevereiro, no Teatro 
Mário Covas, para a definição de todos os jogos do torneio. 

Os confrontos começam a partir do dia 01 de março. A grande final está 
marcada para o dia 20 de abril, data em que é comemorado o aniversário de 



 

 

 

Caraguatatuba.  O torneio será disputado no sistema de 
eliminatórias simples (mata-mata). 

Serviço – A Secretaria de Esportes está localizada na Av. José Herculano, 50 
– Jardim Britânia. O telefone é (12) 3885-2200. 
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Praias de Caraguatatuba recebem projeto SUP e Surf para 
Todos em dois finais de semana 

 
Foto: Divulgação/PMC 
As praias do Indaiá e Martim de Sá, localizadas na região central de 
Caraguatatuba, recebem entre os dias 17 e 19 e 24 e 26 de janeiro o projeto 
SUP e Surf Para Todos, dentro da programação do Verão Sobre Pranchas. 
  
As praias do Indaiá e Martim de Sá, localizadas na região central de 
Caraguatatuba, recebem entre os dias 17 e 19 e 24 e 26 de janeiro o projeto 
SUP e Surf Para Todos, dentro da programação do Verão Sobre Pranchas, 
idealizado pela Associação Brasileira da Indústria dos Esportes com Prancha 
(ABIEP) em parceria com Almasurf. 

Durante o dia, serão desenvolvidas atividades para crianças, jovens e adultos. 
Pelo menos quatro monitores estarão nos locais apfra ensinar a prática da 
atividade esportiva. Os equipamentos serão emprestados no dia e as aulas são 
gratuitas.   

O Surf e SUP Para Todos integra a plataforma de eventos da Almasurf que tem 
como objetivos formar novos praticantes, transformar e inspirar pessoas sobre 
pranchas. A iniciativa é uma legítima celebração da cultura de praia e da 
inclusão social pelo esporte. 



 

 

 

Em seus oito anos de história, a iniciativa promoveu aulas gratuitas da 
modalidade e ofereceu para cerca de 50 mil pessoas uma primeira experiência 
no esporte dos reis havaianos. 

Para a equipe da Almasurf, através da prática regular de atividades esportivas 
é possível elevar o desempenho escolar, ampliar o convívio entre as diferentes 
classes sociais, exercitar a disciplina e o respeito ao próximo, entre outros 
comportamentos extremamente positivos. 

Cada aula tem duração de uma hora. A primeira fase ocorre na areia, momento 
em que o monitor explica sobre como se comportar no oceano, indica o 
posicionamento correto na prancha, dá dicas de equilíbrio e do momento ideal 
para se levantar. 

No segundo momento, todos os alunos seguem para a água e, com suporte do 
monitor, colocam em prática o que aprenderam. Dois fotógrafos ficam 
posicionados para registrar o momento em que cada aluno consegue manter-
se em pé na prancha, eternizando a experiência para a vida toda. 

A inscrição e a participação nas ações do projeto são gratuitas. Mulheres e 
homens a partir dos seis anos de idade, de qualquer classe social, podem 
participar das atividades. 

Verão Sobre Pranchas em Caraguatatuba 

SUP e Surf Para Todos 

Praia Indaiá 

17 a 19 de janeiro 

10h às 17h 

Praia Martim de Sá 

24 a 26 de janeiro 

10h às 17h 
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Caraguatatuba recebe três mil doses da vacina pentavalente e 
aplicação começa nesta 5ª fei 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, acaba de 
receber uma remessa de três mil doses da vacina pentavalente nesta terça-
feira (14/01), repassadas pelo Governo do Estado. 

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) já serão reabastecidas e 
passarão a vacinar crianças de dois, quatro e seis meses a partir desta quinta-
feira (16). 

A Secretaria de Saúde informa que todas as crianças que estiverem com a 
vacina em atraso deverão comparecer à UBS de referência para colocá-la em 
dia. 

O atraso e falta da vacina ocorreu por problemas na compra por parte do 
Governo Federal, que obtém a vacina via Fundo Estratégico da Organização 
Pan- Americana da Saúde (OPAS), uma vez que não existe laboratório 
produtor no país. 

A vacina pentavalente garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, 
hepatite B e contra a 
bactéria haemophilus 
influenza tipo B, 
responsável por 
infecções no nariz, 
meninge e na garganta. 

A pentavalente é a 
combinação de cinco 
vacinas individuais em 
uma. O objetivo da 
imunização de crianças 
na faixa etária indicada é 



 

 

 

proteger as pessoas contra múltiplas doenças ao mesmo tempo. 

Desde 2012, o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da 
Saúde, oferta a vacina na rotina do Calendário Nacional de Vacinação. 
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Caraguatatuba: Operação conjunta da Força Tática e Rocam 
apreende 369 porções de drogas e prende cinco pessoas 

 

Esta ocorrência foi registrada no DP, terça-feira (14), período da tarde, 
constando a prisão de cinco pessoas por envolvimento com o tráfico de 
entorpecentes em Caraguatatuba. Durante operação da Polícia Militar, um 
casal foi detido com crack, maconha e cocaína, na escadaria do Benfica. Junto 
com as drogas foi apreendido um aparelho celular, além de R$ 181,00 em 
dinheiro. Dando andamento à operação, os policiais localizaram em uma pista 
de skate no bairro Jetuba, três jovens que foram presos pelo crime de tráfico de 
drogas. Com estas pessoas, foram apreendidas 39 porções de maconha, 247 
porções de crack e 183 porções de cocaína, e mais R$ 910,00. O trio tentou se 
evadir, mas acabou preso em uma área de mata onde tinha se embrenhado. A 
operação combinou as ações de policiais da Força Tática e Rocam, no 
combate ao tráfico de entorpecentes. 
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Caraguatatuba recebe reunião estadual de combate à dengue e 
intensifica ações no Jaraguazinho e Rio do Ouro 

 

Caraguatatuba receberá na próxima sexta-feira (17) a reunião coordenada pelo 
Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) do Estado de São Paulo para 
discutir a atual situação e levantar estratégias para o controle da dengue na 
região. 

O encontro será fechado a representantes convidados das Vigilâncias 
Epidemiológicas das cidades do Litoral Norte. 

Caraguatatuba registra sete casos positivos de dengue nos primeiros dias de 
2020. Para reforçar ainda mais as ações de combate ao Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, nesta quinta-feira (16/01), haverá bloqueio mecânico 
nos bairros Jaraguazinho e Rio do Ouro. 

Durante este bloqueio, equipes formadas por agentes de controle de zoonoses 
e agentes comunitários de Saúde passarão de casa em casa para eliminar 
criadouros junto aos moradores. 

O coordenador de controle da dengue do CCZ, Ricardo Fernandes, alerta para 
que as pessoas recebam os agentes de controle e reforcem a eliminação de 
criadouros em suas residências. 

“Estes agentes estão capacitados para orientar sobre a eliminação correta 
destes criadouros. Por isso, eles são verdadeiros anjos neste combate. Então, 
receba-os com atenção; pois é importante que todos façam a sua parte”, 
destacou. 

Paralelo a isso, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também realiza, em 
todo o município, a primeira Avaliação de Densidade Larvária (ADL) do 
município de 2020. A ação é de extrema importância para que as áreas com 
maior foco de criadouros sejam detectadas, trabalhadas durante todo o ano e 
para que o nível de infestação seja conhecido. 



 

 

 

Na última ADL de 2019, Caraguatatuba foi detectada com ADL no valor de 1.8, 
o que já indicava que a cidade estava em estado de alerta. 

Nestas ações da ADL, já foram visitados cerca de 400 imóveis no bairro 
Perequê-Mirim e Travessão somente na primeira semana de janeiro (de 1 a 7 
de janeiro). 

Dentro do mesmo período, foram visitados 380 imóveis para bloqueio 
mecânico, com foco na eliminação de focos de criadouros do mosquito. 

Todo este trabalho tem como objetivo fiscalizar, inspecionar e autuar 
responsáveis por criadouros. 

Até o momento, todas as marinas do município já foram vistoriadas pela equipe 
da Vigilância Sanitária. Segundo informações da Secretaria de Saúde, no 
momento, a equipe passa pelas colônias de férias. 

Além de todas estas ações, a Prefeitura de Caraguatatuba conta com um drone 
para registrar imagens aéreas que facilitam a localização de imóveis com 
criadouro. Diariamente, o equipamento tem sido usado na rotina de trabalho da 
equipe de fiscalização do CCZ. 

As inspeções foram intensificadas pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Saúde, com o Projeto “Minha Família Sem Dengue”, devido a 
um alerta de risco de surto de dengue para 2020, emitido pela Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo. 

Segundo a Secretaria de Saúde, a preocupação com a doença é ainda maior 
no verão. Nessa época, as chuvas são mais constantes e há elevação das 
temperaturas, o que facilita a propagação dos criadouros. 
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Sete cidades da RMVale já receberam novo lote de vacina 

pentavalente 
 

São José dos Campos e São Sebastião iniciaram as vacinações nesta quarta 
 

 

Cidades do Vale do Paraíba recebem novas doses da vacina pentavalente  
Arquivo/Meon 
 

Prefeituras de sete cidades da região anunciaram novas doses da vacina 
pentavalente nesta quarta-feira (15). As doses da vacina já estão disponíveis 
em todas as UBS (Unidade Básica de Saúde) de São José dos Campos e São 
Sebastião; outras cidades, começam as aplicações entre quinta-feira (16) e 
segunda (21); confira abaixo a situação de cada cidade. 

Crianças de dois, quatro e seis meses, devem tomar a vacina, que é aplicada 
em três doses e protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e 
meningite bacteriana. 

Os responsáveis de todas as crianças que não estejam imunizadas ao vírus 
precisam comparecer a UBS para regularizar a situação.  Desde 2012, o PNI 
(Programa Nacional de Imunização), do Governo Federal, coloca a 
pentavalente como uma das vacinas obrigatórias. 

Confira a situação das cidades: 
Caraguatatuba 



 

 

 

Segundo a Secretária da Saúde, Caraguatatuba recebeu 3000 doses nesta 
terça-feira (14). A última remessa das vacinas tinha sido em outubro. Em nota, 
a assessoria de imprensa da Prefeitura afirmou que as doses estavam 
atrasadas por ‘problemas na compra por parte do Governo Federal’, o que 
gerou atraso nos repasses aos municípios. 

Ilhabela 

Em nota, a assessoria de imprensa afirmou que o municipio teve o estoque de 
vacinas normalizado em dezembro de 2019, e que desde então, não houve 
falta de imunobiológicos nas unidades de saúde. Segundo o órgão, a cidade 
recebeu 500 novas doses da vacina pentavalente recentemente, que serão 
suficientes para demanda mensal do municipio.  

Jacareí 

A cidade recebeu a última remessa em novembro de 2019 e está sem as doses 
desde 9 de janeiro (quinta-feira). Segundo a assessoria da prefeitura, uma 
nova remessa está prevista para chegar na quinta-feira (16) e começar a ser 
aplicada na próxima segunda-feira (21). 

São José dos Campos 

São José dos Campos recebeu 5950 novas doses da vacina, nesta quarta-feira 
(15). A Prefeitura informou que as doses já estão sendo distribuídas desde a 
manhã desta quarta. 

A vacina estava indisponível desde o final do ano passado; novas doses 
chegaram em novembro, mas acabaram em poucos dias. Segundo a 
Prefeitura, o Ministério da Saúde justificou os atrasos devido problemas com o 
fornecedor. 

São Sebastião 

A cidade recebeu 2000 doses nesta quarta-feira. A última remessa da vacina 
havia sido recebida em novembro de 2019, levando o desabastecimento de 
alguns postos. Nesta quarta (15) a cidade também recebeu 400 doses da 
vacina tríplice bacteriana. 

Taubaté 

A assessoria de imprensa da Prefeitura afirmou que a cidade recebeu 2600 
novas doses nesta quarta-feira, e que a previsão é que iniciam as aplicações 
na quinta-feira (16). A cidade estava sem as vacinas desde novembro de 2019. 

Ubatuba 

Segundo a Secretaria de Saúde, a cidade estava sem as doses da vacina há 
cerca de dois meses e receberam novas doses nesta quarta; o órgão não 



 

 

 

soube informar a quantidade das doses. A previsão é que as porções sejam 
entregues nos postos de saúde na quinta-feira (16) e a população possa se 
vacinar, na sexta-feira (17). 
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RMVale tem 115 novas oportunidades de emprego 

 
Ilhabela é a cidade com mais vagas, somando 73 postos de emprego 

 

Das 115 vagas da região, Ilhabela acumula 73 postos de trabalho 
Arquivo/Meon 
 

A RMVale tem 115 novas vagas de emprego espalhadas por oito cidades da 
região. São José dos Campos, Jacareí, Pindamonhangaba, Caraguatatuba, 
Ilhabela, Lorena, Pindamonhangaba, Caçapava e Taubaté são as cidades com 
oportunidades oferecidas. 

Os interessados em alguma das vagas devem comparecer ao PAT (Posto de 
atendimento ao trabalhador) munidos de RG e Carteira de Trabalho. Os PATs 
funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h30. 

Confira as vagas em cada uma das cidades: 

São José dos Campos 

Mecânico de refrigeração – 2 vagas 

Borracheiro – 2 vagas 

  



 

 

 

Jacareí 

Vigilante – 1 vaga 

Vendedor do comércio varejista – 2 vagas 

  

Pindamonhangaba 

Professor instrutor de ensino e aprendizagem – 1 vaga 

Professor de Língua Inglesa – 1 vaga 

Professor de Administração – 1 vaga 

Estampador de tecido – 1 vaga 

Mecânico de manutenção de automóveis – 1 vaga 

Caraguatatuba 

Esteticista – 1 vaga 

Instrutor de autoescola – 1 vaga 

Cabelereiro – 1 vaga 

Vendedor de comércio varejista – 1 vaga 

Marmorista – 1 vaga 

Motorista de caminhão – 1 vaga 

Mecânico de manutenção de aparelhos – 1 vaga 

Mecânico de manutenção de automóveis – 3 vagas 

 Lorena 

Auxiliar nos serviços de alimentação – 1 vaga 

Pintor de estruturas metálicas – 1 vaga 

Pintor a pistola – 1 vaga 

Pintor de letreiros – 1 vaga 

Supervisor de manutenção elétrica – 1 vaga 

Eletricista de manutenção eletroeletrônica – 1 vaga 

Caçapava 

Analista de pesquisa de mercado – 1 vaga 

Auxiliar de escritório – 1 vaga 



 

 

 

Taubaté 

Inspetor de risco – 1 vaga 

Cumim – 1 vaga 

Auxiliar nos serviços de alimentação – 1 vaga 

Vendedor de comércio varejista - 5 vagas 

Embalador a mão – 2 vagas 

Açougueiro – 1 vaga 

Mecânico de manutenção de máquinas – 1 vaga 

Ilhabela 

Biomédico – 1 vaga 

Professor de matemática – 1 vaga 

Professor de Língua Portuguesa – 1 vaga 

Administrador – 2 vagas 

Eletrotécnico – 1 vaga 

Técnico de manutenção em equipamentos de informática – 1 vaga 

Técnico em fotônica – 2 vagas 

Esteticista – 2 vagas 

Operador de caixa – 4 vagas 

Recepcionista de consultório – 1 vaga 

Recepcionista de hotel – 3 vagas 

Empregado doméstico – 3 vagas 

Cozinheiro geral – 2 vagas 

Camareiro de hotel – 7 vagas 

Garçom – 4 vagas 

Cumim – 1 vaga 

Barman – 3 vagas 

Auxiliar nos serviços de alimentação – 3 vagas 

Auxiliar de manutenção predial – 1 vaga 

Faxineiro – 2 vagas 



 

 

 

Cabelereiro – 1 vaga 

Manicure – 4 vagas 

Cuidador de idosos – 1 vaga 

Motociclista do transporte de documentos – 1 vaga 

Vendedor do comércio varejista – 1 vaga 

Promotor de vendas – 1 vaga 

Repositor de mercadorias – 3 vagas 

Atendente de lojas e mercados – 3 vagas 

Vendedor ambulante – 5 vagas 

Mecânico de refrigeração – 2 vagas 

Costureiro na confecção em série – 1 vagas 

Motorista de carro de passeio – 2 vagas 

Motorista de ônibus urbano – 3 vagas 
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para Bolsa 
Munícipe 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba continua com as inscrições para a Bolsa 
Munícipe, que disponibilizará bolsas de até 50% de desconto no valor da 
mensalidade de cursos de ensino superior credenciados pela administração. As 
inscrições seguem até 31 de janeiro. 

Podem se inscrever moradores de Caraguatatuba com renda familiar mensal 
“per capita” de até três salários mínimos. Além disso, o interessado deverá ter 
cursado todo o ensino médio na rede pública ou deverá comprovar a condição 
de bolsista, caso tenha cursado no ensino privado. 

O candidato à bolsa não pode possuir antecedentes criminais, deve ser 
residente do município há pelo menos cinco anos, estar devidamente 
matriculado em alguma instituição de ensino superior conveniada a prefeitura e 
prestar gratuitamente serviços sociais à municipalidade, além de outros 
requisitos. Serão priorizados os candidatos mais carentes. 

A Prefeitura de Caraguatatuba alerta que caberá ao aluno bolsista arcar com o 
pagamento dos valores referentes às matrículas. Alunos que são beneficiários 
de outros programas de bolsa de estudos, seja ele federal ou estadual, não 
poderão inscrever-se para este programa municipal. Além disso, caso o aluno 

https://www.litoralempauta.com.br/wp-content/uploads/2020/01/element5-digital-jCIMcOpFHig-unsplash-scaled.jpg
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já tenha descontos na instituição, o desconto do Bolsa Munícipe não é 
cumulativo. 

Para mais informações em relação ao programa, incluindo relação de 
documentos necessários, acesse o link https://tinyurl.com/s9uhd3a. Os pedidos 
devem ser protocolizados no Setor de Protocolo no Paço Municipal e uma 
comissão analisará todos os pedidos. 

O programa “Bolsa de Estudo para Munícipe” é uma lei municipal de 2006 
(1338/06) e foi regulamentada pelo decreto n° 809, de 30 de novembro de 2017 
pelo prefeito Aguilar Junior. 
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Bairros Perequê-Mirim e Pegorelli recebem força-tarefa de limpeza 

 

Equipes da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) trabalham 
incessantemente nos bairros Perequê-Mirim e Pegorelli, localizados na Região 
Sul da cidade. 

Diversos serviços desde limpeza de valas de drenagem a tapa buracos são 
realizados simultaneamente. Maquinário pesado como escavadeiras 
hidráulicas e caminhões pipas equipados com hidrojateamento estão em ação. 

O Rio Negro e suas valas adjacentes recebem o serviço de limpeza e 
desassoreamento com uma retroescavadeira. O trabalho tem o objetivo de 
diminuir os impactos causados pelas enchentes que ocorrem devido às chuvas 
torrenciais. 

A vala de drenagem localizada na Avenida Shibata também recebe o serviço 
de limpeza e desassoreamento. Essa vala recebe às águas do Rio Perequê 
que não teve capacidade para armazenar as águas pluviais no último temporal. 

Para solucionar o problema, a vala de drenagem é ligada em um complexo de 
redes de drenagem que foram recentemente desassoreadas desde o Perequê-
Mirim e Pegorelli até o mar. 

https://www.litoralempauta.com.br/wp-content/uploads/2020/01/imagem3-1.jpg


 

 

 

Um caminhão pipa juntamente com 12 funcionários da Equipe Regional Sul da 
Sesep está auxiliando os munícipes na lavagem das casas e ruas. A equipe da 
Sesep tem proporcionado todo o apoio necessário para os munícipes. 

As bocas de lobo também estão recebendo uma atenção especial. Uma equipe 
com um caminhão pipa equipado com uma máquina de hidrojateamento está 
desobstruindo as redes de esgoto. 

O hidrojateamento consiste na aplicação de um jato de água de alta pressão 
dentro de uma tubulação para limpá-la ou desobstruí-la. A alta velocidade da 
água gera uma pressão que destrói os objetos que estão impedindo o fluxo 
dentro de uma tubulação, sem danificá-la. 

Objetos descartados incorretamente também são outra causa de alagamentos, 
pois durante as chuvas fortes esses resíduos são arrastados pela chuva 
obstruindo as bocas de lobo e valas de drenagem nos bairros. 

Além disso, Operação Bota-fora está em ação retirando os resíduos, 
prevenindo a obstrução das redes de escoamento de águas pluviais. 

Tendo em vista que o descarte incorreto de resíduos de construção civil, lixo 
domiciliar e inservíveis podem causar alagamento nos bairros, a Prefeitura 
orienta aos munícipes fazer corretamente o descarte de resíduos em um dos 
Ecopontos mais próximos. Saiba mais clicando aqui. 

Os serviços serão estendidos para outras ruas dos bairros assim que 
finalizados nos locais citados. 
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INPE alerta Defesa Civil sobre ventos superiores a 80 km/h na 5ª 
feira 

A Defesa Civil de Caraguatatuba está em alerta para a chegada de uma frente 
fria na quinta-feira (16) que deve vir acompanhada de ventos superiores a 80 
km/h. 

O comunicado foi feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
de Cachoeira Paulista. Também deve chover o equivalente a 80 milímetros (80 
litros por metro quadrado) em poucas horas. 

Conforme a previsão, a partir do final do dia de quinta-feira e madrugada de 
sexta-feira está prevista a entrada de uma frente fria que, ao se encontrar com 
o clima quente que está no Litoral Norte, deve provocar chuvas de grande 
intensidade. Essas chuvas devem vir acompanhadas de rajadas de vento e 
raios, que na parte oceânica representam tormentas. 

De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, capitão Campos 
Junior, o alerta reforça que há possibilidade de ocorrerem transtornos, 
especialmente nas áreas de risco de deslizamento, sendo que essas condições 
poderão perdurar durante o final de semana. 

O alerta foi passado pelo meteorologista do INPE, Prof. Gustavo Escobar, que 
destaca que, embora não seja uma tempestade considerada atípica, ela pode 
ser considerada severa. 

https://www.litoralempauta.com.br/wp-content/uploads/2020/01/WhatsApp-Image-2020-01-13-at-09.18.38-1-825x305-1.jpeg


 

 

 

Os órgãos integrantes do Plano Preventivo da Defesa Civil (PPDC) já estão em 
alerta para o caso de possível socorro a moradores em área de risco. “Nossa 
equipe já está nas áreas de risco de escorregamento de terra alertando a 
comunidade”. 
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Prefeitura recebe remessa de 3 mil doses de da vacina pentavalente 

APLICAÇÃO COMEÇA 5ª FEIRA 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, acaba de 
receber uma remessa de três mil doses da vacina pentavalente nesta terça-
feira (14/01), repassadas pelo Governo do Estado. 

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) já serão reabastecidas e 
passarão a vacinar crianças de dois, quatro e seis meses a partir desta quinta-
feira (16). 

A Secretaria de Saúde informa que todas as crianças que estiverem com a 
vacina em atraso deverão comparecer à UBS de referência para colocá-la em 
dia. 

O atraso e falta da vacina ocorreu por problemas na compra por parte do 
Governo Federal, que obtem a vacina via Fundo Estratégico da Organização 
Pan- Americana da Saúde (OPAS), uma vez que não existe laboratório 
produtor no país. 

A vacina pentavalente garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, 
hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza tipo B, responsável por 
infecções no nariz, meninge e na garganta. 

https://www.litoralempauta.com.br/wp-content/uploads/2020/01/IMG.jpg


 

 

 

A pentavalente é a combinação de cinco vacinas individuais em uma. O 
objetivo da imunização de crianças na faixa etária indicada é proteger as 
pessoas contra múltiplas doenças ao mesmo tempo. 

Desde 2012, o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da 
Saúde, oferta a vacina na rotina do Calendário Nacional de Vacinação. 
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Supermercado distribui 
gratuitamente produtos vencidos

Fiscalização por videomonitoramento na 
Tamoios reforça a segurança dos usuários

Polícia Militar Rodoviária aplica multa aos motoristas com base 
nas imagens das câmeras da Concessionária

Nessa época do ano, 
muitos motoristas circulam 
pela Rodovia dos Tamoios 
que registra aumento no vo-
lume de veículos na região. 
Para reforçar a segurança 
dos usuários, a fiscalização 
por videomonitoramento 
tem sido realizada por in-
tegrantes da Polícia Militar 
Rodoviária (PMRv) a partir 
do Centro de Controle Ope-
racional (CCO), da Conces-
sionária Tamoios. 

A partir das imagens 
das câmeras de monitora-
mento da rodovia, os po-
liciais conseguem flagrar 
infrações de trânsito, iden-
tificar a placa do veículo e 
aplicar a autuação.

A atividade aconte-
ce principalmente durante 
a Operação Verão Seguro. 
A campanha, realizada em 
parceria com a PMRv e a 
Artesp, teve início em 20 de 
dezembro de 2019 e seguirá 
até 02 de março de 2020 com 
objetivo de garantir a segu-
rança dos usuários e a fluidez 
ao tráfego tanto no sentido li-
toral quando no sentido Vale 
do Paraíba. 

O Tenente James Go-

doi explica, por exemplo, 
que existem trechos na serra 
em que os motoristas tendem 
a realizar ultrapassagens 
proibidas que podem oca-
sionar em acidentes. “Para 
que haja a prevenção dessas 
ocorrências, nós focamos nas 
câmeras ao vivo no trecho de 
serra e os policiais ficam de 
olho nos motoristas”, ressal-
ta Godoi. 

Para o monitoramen-
to do tráfego nos trechos de 
serra e planalto, a Tamoios 
conta com 83 câmeras que 
trazem resultados positivos 
aos motoristas. Desde um 
rápido atendimento durante 
um acidente até a fiscaliza-

ção a fim de evitar alguma 
ocorrência que possa preju-
dicar o fluxo de veículos. 

“Os equipamentos da 
Concessionária Tamoios são 
de muita qualidade e alta re-
solução, fazendo com que a 
gente consiga identificar o 
veículo rapidamente”, com-
plementa Godoi. 

De acordo com o úl-
timo levantamento da Con-
cessionária, o número de aci-
dentes registrados na rodovia 
de 2016 a 2019, apresentou 
queda de 26%. No período 
dos feriados de Natal e Ano 
Novo, foram registrados 21 
acidentes com fluxo de cerca 
de 500 mil veículos. 

É impressionante a quantidade 
de alimentos ainda em condições de 
consumo que por sua aparência ou por 
data de validade são enviados para os 
chamados aterros sanitários pelos su-
permercados. De acordo com a Asso-
ciação Catarinense de Supermercados 
(Acats), criadora do programa “Super-
mercado Lixo Zero”, a redução no vo-
lume encaminhado aos aterros mensal-
mente é de 600 toneladas.

No passado, antes da criação dos 
aterros sanitários tínhamos os lixões e 
muitas famílias humildes em condições 
de nenhuma higiene acabavam retiran-
do destes locais sua alimentação.

De acordo com a assessora téc-
nica do Conselho de Sustentabilidade 
da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP), Cristiane Cor-
tez, a redução do volume que chega aos 
aterros é importante, principalmente 
pelo fato de que a maioria não possui 
sistemas que impeçam a liberação do 
metano no meio ambiente.

“É um gás que resulta do proces-
so de decomposição do lixo orgânico 
na ausência de oxigênio, como ocorre 
nos aterros, e que é 21 vezes mais noci-
vo ao meio ambiente do que o dióxido 
de carbono (CO2), contribuindo forte-
mente para o aquecimento global”, ex-
plica Cristiane.

Alguns supermercados já desti-
nam produtos que não tem condições 
de comercialização para entidades fi-
lantrópicas pois os mesmos apesar da 
aparência mantem excelentes condi-
ções nutricionais.

Mas, dois casos na Alemanha me 
chamaram a atenção e merecem desta-
que. O primeiro diz o seguinte: 

Alemanha abre supermercados 
de produtos “vencidos”

Você sabia que 1/3 dos alimentos 
vão para o lixo em todo o mundo? Esta 
foi a motivação de Nicole Klaski para 
abrir o supermercado The Good Food., 
em Colônia, na Alemanha. O estabe-

lecimento vende todo tipo de produto 
alimentício, com um diferencial, todos 
iriam para o lixo, pois os clientes não 
compram “feios” ou fora de padrão, 
levando os produtores a descartá-los. 
Sabendo disso, Nicole percorre as la-
vouras, após a colheita e recolhe esses 
produtos largados. Outro diferencial, 
está no preço, pois o cliente paga quan-
to quiser. Este é o terceiro estabeleci-
mento nestes moldes, aberto na Europa.

O segundo é o sistema adotado 
por um grande supermercado também 
na Alemanha o “Hieber”

Na entrada de seus estabeleci-
mentos, duas gondolas, uma refrige-
rada e outra não, apresentam produtos 
com data vencida ou sem condições de 
comercialização por sua aparência, que 
estão lá à disposição de quem se inte-
ressar pegar e levar sem pagar nada. 

Em minha opinião uma atitude 
de extrema importância social. 

Essa mesma rede de supermer-
cados, além de oferecer carrinhos para 
seus clientes extremamente modernos, 
com as quatro rodas articuladas, ainda 
oferece em cada um deles uma lupa 
para que seus clientes possam ler aque-
las letras miúdas das embalagens.

Um exemplo que deveria ser se-
guido pelas redes de Supermercados no 
Brasil!

Caraguatatuba recebe evento 
“7km Toca Raul” no dia 25 de janeiro 
A cidade de Caragua-

tatuba recebe neste mês de 
janeiro o evento “7Km Toca 
Raul”, que tem o objetivo de 
unir praticantes de corrida e 
amantes do cantor Raul Sei-
xas nas ruas da cidade.

Os 7 Km Toca Raul 
é um evento realizado pela 
organização Atenas Proje-
tos e Promoções Esportivas 
e Time Eventos, que conta 
com apoio da Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio das 
Secretarias de Esportes e de 
Turismo.

A largada será no dia 
25 de janeiro na Praça de 
Eventos do Porto Novo, a 
partir das 17h. São aguarda-
dos cerca de 400 participan-
tes entre corredores e pessoas 
que optam pela caminhada.

As inscrições para o 

evento acontecem até o dia 
15 de janeiro e são realiza-
das através dos sites www.
ticketagora.com.br ou www.
minhasinscricoes.com.br.

Para se inscrever por 
meio dos endereços, o cor-
redor pagará uma taxa ad-
ministrativa, mais o valor de 
R$ 80 para a categoria cor-
rida e R$ 60 para categoria 
caminhada. Outra forma de 

realizar a inscrição e isenção 
da taxa administrativa dos si-
tes é entrar em contato com 
a organização via Whatsa-
pp através do número: (13) 
99659-7379.
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Aguilar Jr  e empresários participam da 

posse da diretoria na Associação Comercial 
Cerca de 150 pesso-

as entre autoridades, em-
presários e comerciantes 
estiveram reunidos na últi-
ma sexta-feira (10/01) para 
a cerimônia de posse da 
nova diretoria da Associa-
ção Comercial e Empresa-
rial de Caraguatatuba.

O então presiden-
te, Sávio Luiz dos Santos, 
deu posse ao advogado Lu-
cas Gallina, que assume a 
presidência para o biênio 
2020/2021.

O prefeito Aguilar 
Junior fez questão de par-
ticipar e destacou a impor-
tância da parceria com a 
Associação Comercial nos 
últimos dois anos.

Para ele, foi um pe-
ríodo de muito aprendizado 
e de construir uma integra-
ção que fez a diferença no 
fomento à economia local.

“Conquistamos um 
engajamento muito bom 
para nossos munícipes e 
comerciantes. Realizamos 
juntos uma série de ações, 
treinamentos e reuniões. 
Aproximamos as empresas 
do PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador) 
e lançamos o Empreenda 
Caraguatatuba, que deu aos 
nossos empresários uma 
nova visão de seus negó-
cios”, ressaltou.

Na ocasião, o pre-
feito também agradeceu 
ao presidente Sávio Luiz e 
desejou sorte ao sucessor, 
Lucas Gallina.

“O Sávio fez um 
grande trabalho, reestru-
turou e fortaleceu a asso-
ciação. Agora é com você 
Lucas. Conte conosco para 

seguirmos com essa par-
ceria que com certeza traz 
inúmeros benefícios para a 
população. Um comércio 
forte gera uma cidade prós-
pera”, disse Aguilar Junior.

Para Sávio, foi um 
período de grande aprendi-
zado. “Eu sou muito sim-
ples e foi assim que traba-
lhei. Aprendi muito com a 
equipe da Associação Co-
mercial e fiz minha parte. 
Sigo na diretoria, em outro 
papel, mas com a certeza 
de que fizemos o melhor. 
Agradeço muito a cada 
um”.

O novo presidente, 
Lucas Gallina falou sobre 
a necessidade de fortalecer 
e criar novas parcerias com 
objetivo de ampliar a área 
de atuação, abrangendo to-
das as classes de empresá-
rios, sem deixar de benefi-
ciar ninguém.

“É uma grande hon-
ra assumir um cargo de uma 
entidade tão respeitada em 
todo o Litoral Norte e Vale 
do Paraíba. Queremos aju-
dar os comerciantes a cres-
cer e enfrentar os desafios 
do desenvolvimento e das 
mudanças que estão acon-
tecendo”, concluiu.

Além do prefeito de 
Caraguatatuba, Aguilar Ju-
nior e dos presidentes, tam-

bém estiveram presentes 
na posse, o presidente da 
Câmara Municipal, Fran-
cisco Carlos Marcelino; 
Márcio Maciel, presidente 
da Associação Comercial 
de Ubatuba, além de secre-
tários municipais e convi-
dados.

Nova Diretoria
Biênio 2020/2021

Presidente: Lucas Domin-
gos Gallina
1º Vice-Presidente: Yuri 
Costa Bellato
2º Vice-Presidente: Lean-
dro Borella Barbosa
1º Secretário: Alexandre 
Marçal Stringari
2º Secretário: Leandro San-
tos Costa
1º Tesoureiro: Eduardo 
Morio Yoshimoto
2º Tesoureiro: Evandro da 
Silva Ferreira
Diretor de Patrimônio: 
Hallan Deivis Valente
Diretor de SCPC: Sávio 
Luiz dos Santos

Conselheiros:
Augusto Meyer Fontes
Dermot Shortall
Jeferson Silva Monteiro
Mário Paulo Garcia
Milene de Souza Castro 
Rodrigues
Roseli Aparecida Quinetti
Thiago Nepomuceno de 
Carvalho

Caraguatatuba abre inscrições 
para o Bolsa Munícipe 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba continua com 
as inscrições para a Bolsa 
Munícipe, que disponibi-
lizará bolsas de até 50% 
de desconto no valor da 
mensalidade de cursos de 
ensino superior credencia-
dos pela administração. As 
inscrições seguem até 31 
de janeiro.

Podem se inscrever 
moradores de Caraguata-
tuba com renda familiar 
mensal “per capita” de 
até três salários mínimos. 
Além disso, o interessado 
deverá ter cursado todo o 
ensino médio na rede pú-
blica ou deverá compro-
var a condição de bolsista, 
caso tenha cursado no en-
sino privado.

O candidato à bolsa 
não pode possuir antece-
dentes criminais, deve ser 
residente do município há 
pelo menos cinco anos, es-
tar devidamente matricula-

do em alguma instituição 
de ensino superior conve-
niada a prefeitura e pres-
tar gratuitamente serviços 
sociais à municipalidade, 
além de outros requisitos. 
Serão priorizados os can-
didatos mais carentes.

A Prefeitura de 
Caraguatatuba alerta que 
caberá ao aluno bolsista 
arcar com o pagamento 
dos valores referentes às 
matrículas. Alunos que 
são beneficiários de ou-
tros programas de bolsa 
de estudos, seja ele federal 
ou estadual, não poderão 
inscrever-se para este pro-
grama municipal. Além 
disso, caso o aluno já tenha 
descontos na instituição, o 

desconto do Bolsa Muníci-
pe não é cumulativo.

Para mais informa-
ções em relação ao pro-
grama, incluindo relação 
de documentos necessá-
rios, acesse o link https://
tinyurl.com/s9uhd3a. Os 
pedidos devem ser proto-
colizados no Setor de Pro-
tocolo no Paço Municipal 
e uma comissão analisará 
todos os pedidos.

O programa “Bolsa 
de Estudo para Munícipe” 
é uma lei municipal de 
2006 (1338/06) e foi regu-
lamentada pelo decreto n° 
809, de 30 de novembro de 
2017 pelo prefeito Aguilar 
Junior.

Contribuintes têm até dia 31 de janeiro 
para quitar IPTU de 2020 com 10% de 

desconto em Caraguatatuba 

Os contribuintes 
de Caraguatatuba podem 
pagar o carnê do Impos-
to Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) de 2020 
com 10% de desconto na 
parcela única até o dia 31 
de janeiro (sexta-feira). A 
Prefeitura de Caraguata-
tuba iniciou a distribui-
ção dos 83.632 carnês do 
IPTU pelos Correios.

A 2ª via do carnê do 
IPTU também pode ser re-
quisitada pessoalmente na 
Área de Tributos Imobi-
liários (Cadastro/Guichê 
4), no Paço Municipal, no 
Centro.

Na internet, a 2ª via 
do carnê está disponível 
no site www.caraguata-
tuba.sp.gov.br,  na parte 

destinada ao  “Cidadão/
Tributos”. É necessário 
ter em mãos o número 
da Inscrição Cadastral 
do imóvel para acessar 
a 2ª via e imprimir. Caso 
o contribuinte não tenha 
o número, basta solici-
tar pelo e-mail cadastro.
fazenda@caraguatatuba.
sp.gov.br ou pelos telefo-
nes (12) 3897-8170/8221 
(Cadastro).



08 de novembro de 2018 - 04 -

Polícia DISQUE
DENÚNCIA 181

Exerça sua cidadania
Denuncie e obtenha uma cidade 

melhor para você!

MARLY BISETTO
marly@noroestenews.com.br
MTB - 66.483 SP

 - 04 - 16 de janeiro de 2020Noroeste News

PM é morto a tiros em 
Ubatuba

 De acordo com a 
Polícia Civil, o crime aconte-
ceu no começo da madrugada 
de segunda-feira (13/01), no 
bairro Marafunda, e vitimou 
um policial militar de 36 
anos.
 O 3º Sargento Fá-
bio França, que atuava na 
Força Tática da cidade e era 
PM há 13 anos, estava de fol-
ga e teria sido abordado por 
dois homens armados quando 
chegava em casa por volta de 
0h30. Houve troca de tiros, o 
policial foi alvejado e chegou 
a ser socorrido, mas foi a óbi-
to.
 “Fomos para o lo-
cal do crime e durante as di-
ligências identificamos dois 
suspeitos, sendo que um está 
foragido e um foi preso. A 
gente ainda não descarta ne-
nhuma hipótese e está sendo 
levantado detalhes. Já come-
çamos a ouvir testemunhas. 
Ainda é cedo para concluir se 
foi homicídio ou latrocínio, se 
foi uma emboscada ou se foi 
um roubo para levar a arma 
dele”, disse o delegado Bruno 
Aragão.
 Fábio deixou esposa 
e um filho de um ano.

PM é ferido em troca de 
tiros em Ubatuba

 Uma equipe da Po-
lícia Militar realizava uma 

ronda no bairro Silop, quando 
avistaram um homem arma-
do entrando em uma área de 
mata. Os policiais deram sinal 
de parada, mas o homem saiu 
em fuga e foi seguido pelos 
policiais. Durante a perse-
guição, os policiais se depa-
raram com mais dois homens 
armados, que dispararam, 
empreenderam fuga, e foram 
seguidos pelos policiais que 
revidaram. Na troca de tiros, 
um dos policiais e um dos sus-
peitos foram atingidos. O PM 
atingido no braço foi levado 
para a Santa Casa da cidade, 
e o homem de 35 anos não re-
sistiu e faleceu no local.
 A Polícia Civil in-
formou que foram encontra-
das com o homem 65 pedras 
de crack, 65 pinos de cocaína 
e R$ 154,00. Informou ainda, 
que ele tinha passagens por 
tráfico de drogas e roubo.

Policiais da Atividade 
Delegada vão realizar 
Ronda Maria da Penha 

em Caraguatatuba 
 Policiais Militares 
que atuam na Atividade De-
legada de Caraguatatuba pas-
sam a realizar a Ronda Maria 
da Penha a partir de fevereiro.
Nos próximos dias 23 e 24 
de janeiro eles passam por 
uma capacitação junto com 
a equipe do Centro Integra-
do de Atendimento à Mulher 
(CIAM), da Secretaria Mu-

nicipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania.
 O curso de quatro 
horas – das 15h às 17h – será 
ministrado na sede do 20º Ba-
talhão da Polícia Militar pela 
coordenadora do CIAM, a 
assistente social Márcia De-
nise Gusmão Coelho, e pela 
psicóloga Jaquelina Teixeira. 
Um dos temas que elas devem 
abordar é sobre o acolhimento 
desses policiais às vítimas de 
violência doméstica. 
 “É importante que 
eles entendam que essa é uma 
vítima fragilizada pela situ-
ação, com o agressor dentro 
de casa e muitas vezes ela não 
consegue sair ou fazer com 
que ele saia do seu lar”, expli-
ca a coordenadora do CIAM.
 Conforme o co-
mandante da 2ª Companhia 
da Polícia Militar em Cara-
guatatuba, capitão Luís Fer-
nando Oliveira, a ronda será 
composta por uma equipe di-
ária de dois policiais que irão 
atuar exclusivamente com a 
Patrulha Maria da Penha que 
assiste mulheres que têm me-
didas protetivas, são vítimas 
de violência doméstica e da-
rão apoio à Prefeitura quando 
for preciso retirar o marido 
agressor da casa. 
 “A capacitação está 
aberta para aqueles que quei-
ram atuar diretamente nessa 
causa”, explicou o comandan-
te.

Após notificação do Procon, 
Justiça impede Alloha

cobrar multa de fidelização dos usuários 
Uma liminar da Justiça 

de Caraguatatuba impediu a 
Alloha Fibra de cobrar a multa 
de fidelização dos clientes que 
contratam o serviço de internet 
a cabo.

A decisão parcial do 
juiz da 1ª Vara Cível, Ayrton 
Vidolin Marques Júnior, foi 
proferida na última quarta-fei-
ra (8/01), em função de uma 
Ação Civil Pública de práticas 
abusivas, movida pelo Minis-
tério Público de Caraguatatuba 
no final de 2019.  O Procon da 
Prefeitura de Caraguatatuba 
recebeu um série de reclama-
ções sobre a qualidade do ser-
viço da firma no 2º semestre 
do ano passado.

O descumprimento da 
liminar por parte da Alloha 
Negócios e Participações Ltda 
prevê multa de três vezes o va-
lor que vier a ser cobrado de 
cada consumidor e devolução 
da quantia ao cliente, acrescida 
de juros de 1% ao mês a partir 
do vencimento da cobrança; de 
R$ 50 mil se a irregularidade 
envolver 10 ou mais consumi-
dores, valor que será revertido 
ao Fundo de Regularização 
Fundiária Sustentável do Mu-
nicípio de Caraguatatuba; e se 
cobrada a multa de fidelização 
de 30 ou mais consumidores, 
acarretará a suspensão da ati-
vidade, com apreensão dos 
equipamentos.

A Ação Civil Pública 
surgiu em decorrência da no-
tificação da empresa pelo Pro-
con da Prefeitura de Caragua-
tatuba no segundo semestre do 
ano passado, devido às diver-
sas reclamações dos assinantes 
relacionadas à qualidade do 
serviço de internet a cabo pres-
tado pela firma.

Na ocasião, o Procon 
destacou problemas como ve-
locidade de conexão abaixo do 
prometido (135 megabytes);  

quedas de conexão; demora 
na resoluções das reclamações 
dos usuários; cobrança de mul-
ta de fidelização para cance-
lamento da assinatura; e não 
funcionamento do Serviço de 
Atendimento ao Consumidor 
(0800).

Na ação, o MP narrou 
as reclamações mais comuns 
recebidas pelo Procon de Ca-
raguatatuba sobre a Alloha Ne-
gócios e Participações Ltda., 
como falhas na velocidade 
contratada, quedas de internet 
e quedas de telefonia; cobran-
ça de multa de fidelização, 
além de relatar que “a ativi-
dade estaria sendo exercida 
de modo irregular, por não (a 
Alloha) possuir outorga para 
prestação de serviço de acesso 
a internet ou formal dispensa 
de autorização.”

Na liminar, o magis-
trado explana que “segundo 
informado pela Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel), a prestação de servi-
ço de acesso à internet é clas-
sificada como Serviço de Co-
municação Multimídia (SCM), 
que exige outorga ou compro-
vação de dispensa de autoriza-
ção, enquanto que a requerida 
somente possui autorização 
para exploração de Serviço 
Telefônico Fixo Comutado 
(STFC). Logo, a atividade es-
taria sendo empreendida de 
forma irregular.”

O juiz também leva em 
consideração que a cessação 
imediata do serviço seria bas-
tante prejudicial, “por um lado 
causaria à súbita paralisação 
para os usuários (mais de 11 
mil usuários pagantes e tantos 
outros que realizam o uso nas 
unidades, como os familiares, 
representando parcela relevan-
te da população de Caraguata-
tuba), que ficariam tolhidos de 
acesso à internet, prejudicando 

o uso dessa importante ferra-
menta da vida contemporânea 
nas atividades de lazer, traba-
lho e estudo. Ao que se tem 
notícia, em alguns bairros se-
quer existe a disponibilização 
do serviço de banda larga por 
outras operadoras, impedindo 
a migração para melhor pres-
tadora”, ponderou.

“A irregularidade re-
ferente à ausência de outorga 
ou de dispensa de autorização 
junto à Anatel já tem sido ob-
jeto de apurações e sanções 
administrativas. Houve multa 
aplicada pelo Procon e há de-
manda de fiscalização de ser-
viços de telecomunicações em 
curso na agência reguladora. 
Ponderando esses elementos, 
tenho como pertinente cominar 
(impor) inicialmente a absten-
ção de lançamento e cobrança 
de multas de fidelização dos 
consumidores, o que possibili-
ta a liberdade para que os usu-
ários, querendo, migrem para 
outras operadoras de internet. 
Destarte, defiro parcialmente a 
liminar para o efeito de impor 
à Alloha a obrigação de não 
fazer, consistente em que se 
abstenha de lançar e de cobrar 
(por qualquer meio) multas de 
fidelização”, concluiu.

A empresa tem 10 dias 
para se adequar a decisão, con-
tados a partir do recebimento 
da intimação da Justiça.  A li-
minar terá vigência até poste-
rior e expressa revogação pelo 
juízo. A revogação ocorrerá 
quando for comprovada a ou-
torga ou a dispensa de autori-
zação pela Anatel para Serviço 
de Comunicação Multimídia; 
e apurado em perícia judicial 
que os equipamentos de tec-
nologia instalados e utilizados 
são compatíveis com o forne-
cimento da banda contratada 
para a quantidade de unidades 
consumidoras.
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Temporada de cruzeiros 

segue movimentando Ilhabela
A temporada de Cru-

zeiros de Ilhabela continua 
trazendo para o município 
milhares de turistas do Brasil 
e do exterior para conhecer 
as belezas do Litoral Norte 
paulista. O arquipélago re-
ceberá ao todo 59 escalas até 
o dia 9 de abril de 2020. Já 
passaram pelo arquipélago 
treze navios.

Em pouco mais de um 
mês, foram recebidos apro-
ximadamente 65 mil visitan-
tes, entre eles passageiros e 
tripulantes, a cidade segue 
preparada para receber o flu-
xo dos turistas de cruzeiros. 
No próximo dia 17, Ilhabela 
receberá escala dupla, das 
companhias Costa Cruzeiros 
e MSC Cruzeiros e no dia 25, 
escala tripla com a chegada 
das companhias Costa Cru-
zeiros, Fred Olsen Cruises e 
MSC Cruzeiros. A expecta-
tiva do município é receber 
perto de 240 mil passageiros 
até o final da temporada.

Segundo a Clia Bra-
sil (Associação Brasileira 
de Cruzeiros Marítimos), o 
ticket médio por passageiro 
em uma cidade brasileira é 
de R$ 581,35. 

Segundo esses cálcu-
los, a economia de Ilhabela 
deve receber uma injeção es-
timada em R$ 140 milhões, 
o dobro do total arrecadado 
na temporada 2018/2019. 
“A cada navio que chega, te-
mos uma base de quatro mil 
pessoas, entre passageiros 
e tripulantes, circulando em 
nossa cidade, conhecendo 
nossas belezas, apreciando 
nossas praias e movimen-
tando o comércio local de 
produtos e serviços, gerando 
emprego e renda no municí-

pio”, declara a prefeita Maria 
das Graças Ferreira, a Graci-
nha.

Durante um cruzeiro, 
o turista tem experiências 
que vão de passeios a gastro-
nomia, passando pelo consu-
mo de produtos e souvenires, 
de acordo com a Cila Brasil. 
Focada em transformar Ilha-
bela em uma anfitriã cada 
vez melhor, a secretária do 
Desenvolvimento Econômi-
co e do Turismo, Bianca Co-
lepicolo, indica novidades. 
“Além dos passeios já tradi-
cionais, neste ano inserimos 
a venda do Tour Histórico, 
feito pelos monitores e guias 
que formamos em outubro 
(Vila, Fazenda Engenho 
D’água e Fazenda Engenho 
da Toca) e a locação de bici-
cletas de empresas locais, já 
que nossa ciclovia é linda”, 
afirma.

A secretária cita mais 
novidades. “Também uni-
mos os artesãos cadastrados 
na Vila em um espaço amplo 
e iluminado, onde ocorrerá o 
desembarque de jipes e vans. 
Essa nossa ‘Vila do Artesa-
nato’ proporciona aos arte-
sãos que passam o ano todo 
trabalhando, sejam prestigia-
dos e vendam mais, inibindo 
clandestinos que só apare-
cem na temporada. Nosso 
foco com todas essas ações é 
gerar mais renda para o cida-
dão ilhabelense. 

Os números de ocu-
pação hoteleira, apresenta-
dos pela Associação Comer-
cial de Ilhabela, mostram 
também crescimento consis-
tente. Em dezembro tivemos 
89,5% de leitos ocupados 
contra 87,7% no mesmo pe-
ríodo do ano passado”, com-
pleta Bianca Colepicolo.

Confira o cronograma 
completo de escalas da tem-
porada de cruzeiros 2020:

Chegada – Navio
10/1/20 – Fascinosa
11/1/20 – Musica
13/1/20 – Amadea
17/1/20 – Pacifica
17/1/20 – Musica
24/1/20 – Fascinosa
25/1/20 – Pacifica
25/1/20 – Balmoral
25/1/20 – Fantasia
26/1/20 – Musica
2/2/20 – Pacifica
7/2/20 – Musica
7/2/20 – Fascinosa
8/2/20 – Fantasia
10/2/20 – Pacifica
16/2/20 – Musica
17/2/20 – Fantasia
18/2/20 – Pacifica
20/2/20 – Island Princess
20/2/20 – Ms Volendam
21/2/20 – Eclipse
21/2/20 – Fantasia
21/2/20 – Fascinosa
22/2/20 – Musica
25/2/20 – Pacifica
26/2/20 – Pursuit
28/2/20 – Fascinosa
1/3/19 – Fantasia
2/3/20 – Musica
3/3/20 – Amera
4/3/19 – Fantasia
8/3/20 – Fantasia
12/3/20 – Ms Hanseatic
13/3/20 – Musica
13/3/20 – Fascinosa
16/3/20 – Fascinosa
19/3/20 – Fascinosa
21/3/20 – Seabourn Quest
22/3/20 – Musica
5/4/20 – Fascinosa
9/4/20 – Scenic Eclipse

Ubatuba informa calendário de renovação 
de licença de feirantes para 2020

A secretaria de Pes-
ca e Agricultura (SMPA) da 
Prefeitura de Ubatuba comu-
nica que a renovação de li-
cença de feirantes que atuam 
na Praça BIP, Praça Nóbrega 
(feira orgânica “Espaço Sau-
dável”) e Mercado Munici-
pal de Peixe, será realizada 
de 02 de janeiro a 28 de fe-
vereiro de 2020.

Os feirantes deverão 
comparecer, primeiramente, 
na secretaria de Pesca e Agri-
cultura para realizarem o ca-
dastro prévio, no qual cons-
tará a definição do local da 
banca no novo “layout” da 
feira, no caso da Praça BIP.

Em seguida, o reque-
rente deverá se dirigir ao Fá-

cil – posto de atendimento 
ao munícipe, na rua Dona 
Maria Alves, 865, das 9h às 
15h, munido dos seguintes 
documentos, para a abertura 
de processo de renovação de 
licença de feirante:    
- Ficha de cadastro atestada 
pela Seção de Abastecimen-
to/SMPA;
- Cópia do CPF/RG;
- Cópia do alvará 2019;
- Cópia da carteira de vacina-
ção (frente e verso) ou ates-
tado de saúde;
- Cópia do comprovante de 
endereço.
No caso dos produtores ru-
rais, para obterem a isenção 
da taxa de abertura de pro-
cesso, deverão apresentar 

também a cópia de compro-
vante de produtor rural.
 

Novas licenças
 A secretaria de Pes-
ca e Agricultura esclarece 
que o período para abertura 
de processo para novas licen-
ças de feirantes será de mar-
ço a outubro de 2020, desde 
que haja disponibilidade de 
vagas.

A secretaria fica na 
Praça Treze de Maio, nº 200, 
no Centro, e realiza o atendi-
mento ao público de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 15h.

Mais informações 
podem ser obtidas junto à 
SMPA pelo telefone: (12) 
3833-3500.

São Sebastião prorroga prazo para 
pagamento de cota única do IPTU

A Prefeitura de São 
Sebastião informa que dis-
ponibiliza a segunda via 
eletrônica do carnê de IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano), referente ao ano de 
2020, através do site https://
saosebastiao.iibr.com.br/. A 
emissão da guia pela internet 
pode feita a partir do número 
de inscrição do imóvel.  

Além disso, o pra-
zo para pagamento da cota 
única, que vencia na última 
sexta-feira (10), foi prorro-
gado até 20 de janeiro, com 
a permanência de 20% de 
desconto; a segunda parcela 
em cota única pode ser qui-
tada até 10 de fevereiro, com 
15% de desconto.

O contribuinte pode 

ainda optar pelo parcelamen-
to, com desconto de 10%, 
caso o boleto seja pago até a 
data do vencimento, todo dia 
10 de cada mês, ou no pri-
meiro dia útil subsequente.

Segundo a Secretaria 
Municipal da Fazenda (SE-
FAZ), aproximadamente 45 
mil carnês estão sendo en-
tregues nas residências pelos 
Correios. Os interessados 
também podem solicitar a 
versão digital do carnê pe-

los e-mails cadastrofiscal@
saosebastiao.sp.gov.br ou 
divida.ativa@saosebastiao.
sp.gov.br.

O contribuinte que 
encontrar dificuldades para 
fazer a emissão da guia na 
modalidade on-line pode se 
dirigir até a Divisão de Ca-
dastro Fiscal da Prefeitura de 
São Sebastião, no Paço Mu-
nicipal, localizada na Rua 
Sebastião Silvestre Neves, 
214, no Centro, das 10h às 
17h.

SS acelera liberação de novas obras
A Prefeitura de 

São Sebastião, por meio 
da secretaria de Urbanis-
mo (SEURB), aprovou, em 
2019, mais de 95 mil me-
tros quadrados para início 
de novas obras em todo o 
município. Ao todo, foram 
95.521,77 m² (metros qua-
drados) aprovados.

Só em habite-se fo-
ram mais de 47 mil metros 
quadrados aprovados pela 
secretaria de Urbanismo no 
ano passado. Esse número 
pode ser entendido quando 

a obra já está finalizada e 
pronta. O documento habite-
-se dá uma segurança que o 
imóvel foi construído dentro 
das normas estabelecidas 
pela prefeitura.

Geração de empregos
Os dados comprovam 

que São Sebastião seguiu 
os indicadores nacionais e 
acompanhou a geração de 
empregos na indústria da 
construção. De acordo com 
os dados do SindusCon-SP 
(Sindicato da Indústria da 

Construção Civil do Estado 
de São Paulo, só em 2019, 
o mercado da construção 
cresceu 2%, podendo ter um 
crescimento de até mais 3% 
em 2020.

No último relatório 
disponibilizado pelo CA-
GED (Cadastro Geral de 
Empregados Desemprega-
dos), em novembro, a cidade 
registrou um aumento na ge-
ração de postos de trabalho. 
Foram 140 vagas, um dos 
melhores índices da econo-
mia do Litoral Norte do Es-
tado de São Paulo.
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