
 

 

 

 



 

 

 

 
Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado 
hoje na mídia 
 
NOTÍCIAS DOS DIAS 
Quinta-Feira e Sexta-Feira 16 e 17 de Janeiro de 2020.   
 
Tamoios News 
Cidades 
PM prende dois e apreende pé de maconha com cerca de dois metros de altura 
no Travessão  
 

Cidades 
Vigilância Epidemiológica Estadual avalia situação da dengue no Litoral Norte 

 
Cidades 
Ciapi de Caraguá abre inscrições para oficinas 
 
Portal R3 
Caraguatatuba 
Corpo de Baile de Caraguatatuba seleciona 10 bailarinos para temporada 2020 
 
Portal Caiçara 
Política 
Entrevista: Aguilar Junior afirma que mais de 100 ruas serão beneficiadas com 
empréstimo feito pela sua gestão; e prevê 1.200 novos empregos com Hospital 
Regional em Caraguá 

 
Nova Imprensa 
Cidades 
Museu de Caraguatatuba recebe mostra fotográfica ‘Ruínas da Lagoinha’ 
 
Contra e Verso 
Blogueando  
Falando sobre Política 23 

 
Sistema Costa Norte 
Geral  
Circuito Litoral Norte aborda participar da próxima feira de turismo de Lisboa 
 
Repórter Litoral 
Caraguatatuba 
Caraguatatuba recebe reunião estadual de combate à dengue e intensifica 
ações no Jaraguazinho e Rio do Ouro 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/pm-prende-dois-e-apreende-pe-de-maconha-com-cerca-de-dois-metros-de-altura-no-travessao/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/pm-prende-dois-e-apreende-pe-de-maconha-com-cerca-de-dois-metros-de-altura-no-travessao/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/vigilancia-epidemiologica-estadual-avalia-situacao-da-dengue-no-litoral-norte/
https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/ciapi-de-caragua-abre-inscricoes-para-oficinas/
https://www.portalr3.com.br/2020/01/corpo-de-baile-de-caraguatatuba-seleciona-10-bailarinos-para-temporada-2020/
http://www.portalcaicara.com.br/entrevista-aguilar-junior-afirma-que-mais-de-100-ruas-serao-beneficiadas-com-emprestimo-feito-pela-sua-gestao-e-preve-1-200-novos-empregos-com-hospital-regional-em-caragua/
http://www.portalcaicara.com.br/entrevista-aguilar-junior-afirma-que-mais-de-100-ruas-serao-beneficiadas-com-emprestimo-feito-pela-sua-gestao-e-preve-1-200-novos-empregos-com-hospital-regional-em-caragua/
http://www.portalcaicara.com.br/entrevista-aguilar-junior-afirma-que-mais-de-100-ruas-serao-beneficiadas-com-emprestimo-feito-pela-sua-gestao-e-preve-1-200-novos-empregos-com-hospital-regional-em-caragua/
https://novaimprensa.com/2020/01/museu-de-caraguatatuba-recebe-mostra-fotografica-ruinas-da-lagoinha.html
https://contraeverso.com.br/falando-sobre-politica-23/
https://d.costanorte.com.br/geral/42332/circuito-litoral-norte-aborda-participar-da-proxima-feira-de-turismo-de-lisboa
https://d.costanorte.com.br/geral/42332/circuito-litoral-norte-aborda-participar-da-proxima-feira-de-turismo-de-lisboa
https://d.costanorte.com.br/geral/42332/circuito-litoral-norte-aborda-participar-da-proxima-feira-de-turismo-de-lisboa
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/16/caraguatatuba-recebe-reuniao-estadual-de-combate-a-dengue-e-intensifica-acoes-no-jaraguazinho-e-rio-do-ouro/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/16/caraguatatuba-recebe-reuniao-estadual-de-combate-a-dengue-e-intensifica-acoes-no-jaraguazinho-e-rio-do-ouro/


 

 

 

Cidade 
Defesa Civil reúne equipe do PPDC para eventuais atendimentos por causa da 
previsão de chuvas e ventos 
 
Cidade 
Prefeito de Caraguatatuba assina decreto que cria a Unidade de Gestão 
Energética Municipal (UGEM) 
 
Meon 
Região  
Cidades da RMVale tem 115 oportunidades de emprego 
 
Região 
Litoral Norte registra 16 casos de dengue na primeira quinzena de 2020 
 
Agora Vale 
Informativo 
Caraguatatuba oferece vagas em 16 oficinas gratuitas para idosos e pessoas 
com deficiência 

 
Informativo 
Defesa Civil reúne equipe do PPDC para eventuais atendimentos devido a 
previsão de chuvas e ventos 
  
Concursos e Emprego 
Alunos de 21 cursos têm até segunda (20) para se inscrever na seleção de 
estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba 
 
Música  
Demônios da Garoa e Chimarruts são atrações do Caraguatatuba Summer 
Festival neste final de semana 
 
Massagua News 
Turismo 
Demônios da Garoa, Chimarruts e bandas locais agitam final de semana em 
Caraguatatuba 
 
Ubatuba acontece 
Polícia 
Denúncia de plantio de maconha leva PM a prender dupla no Travessão em 
Caraguatatuba 
 
 
 

http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/16/defesa-civil-reune-equipe-do-ppdc-para-eventuais-atendimentos-por-causa-da-previsao-de-chuvas-e-ventos/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/16/defesa-civil-reune-equipe-do-ppdc-para-eventuais-atendimentos-por-causa-da-previsao-de-chuvas-e-ventos/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/17/prefeito-de-caraguatatuba-assina-decreto-que-cria-a-unidade-de-gestao-energetica-municipal-ugem/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/17/prefeito-de-caraguatatuba-assina-decreto-que-cria-a-unidade-de-gestao-energetica-municipal-ugem/
http://www.meon.com.br/noticias/regiao/cidades-da-rmvale-tem-115-oportunidades-de-emprego
http://www.meon.com.br/noticias/regiao/litoral-norte-registra-16-casos-de-dengue-na-primeira-quinzena-de-2020
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/caraguatatuba-oferece-vagas-em-16-oficinas-gratuitas-para-idosos-e-pessoas-com-deficiencia
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/caraguatatuba-oferece-vagas-em-16-oficinas-gratuitas-para-idosos-e-pessoas-com-deficiencia
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/defesa-civil-reune-equipe-do-ppdc-para-eventuais-atendimentos-devido-a-previsao-de-chuvas-e-ventos
https://www.agoravale.com.br/noticias/Informativo/defesa-civil-reune-equipe-do-ppdc-para-eventuais-atendimentos-devido-a-previsao-de-chuvas-e-ventos
https://www.agoravale.com.br/noticias/concursos-e-emprego/alunos-de-21-cursos-tem-ate-segunda-20-para-se-inscrever-na-selecao-de-estagiarios-da-prefeitura-de-caraguatatuba
https://www.agoravale.com.br/noticias/concursos-e-emprego/alunos-de-21-cursos-tem-ate-segunda-20-para-se-inscrever-na-selecao-de-estagiarios-da-prefeitura-de-caraguatatuba
https://www.agoravale.com.br/noticias/Musica/demonios-da-garoa-e-chimarruts-sao-atracoes-do-caraguatatuba-summer-festival-neste-final-de-semana
https://www.agoravale.com.br/noticias/Musica/demonios-da-garoa-e-chimarruts-sao-atracoes-do-caraguatatuba-summer-festival-neste-final-de-semana
http://massaguanews.com.br/2020/01/demonios-da-garoa-chimarruts-e-bandas-locais-agitam-final-de-semana-em-caraguatatuba/
http://massaguanews.com.br/2020/01/demonios-da-garoa-chimarruts-e-bandas-locais-agitam-final-de-semana-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/denuncia-de-plantio-de-maconha-leva-pm-a-prender-dupla-no-travessao-em-caraguatatuba/
http://ubatubaacontece.com.br/denuncia-de-plantio-de-maconha-leva-pm-a-prender-dupla-no-travessao-em-caraguatatuba/


 

 

 

Cultura 
Demônios da Garoa e Chimarruts são atrações do Caraguatatuba Summer 
Festival neste final de semana 
 
Esporte 
Caraguatatuba recebe Desafio de Vôlei com medalhistas olímpicos na Arena 
Verão 
 
TV Vanguarda 
Bom Dia Vanguarda 
Estudantes podem se inscrever para receber apoio da prefeitura nas 
mensalidades. 
 
Bom Dia Vanguarda 
Dicas culturais com a Agenda Vanguarda. 
 
Noroeste News 
Caraguatatuba 
Caraguatatuba, 16 de janeiro de 2020 

 
Diário do Grande ABC  
Turismo Caraguatatuba 
Quinta-Feira, 16 de Janeiro de 2020 
 
Quinta-Feira, 16 de Janeiro de 2020  
 
Quinta-Feira, 16 de Janeiro de 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ubatubaacontece.com.br/demonios-da-garoa-e-chimarruts-sao-atracoes-do-caraguatatuba-summer-festival-neste-final-de-semana/
http://ubatubaacontece.com.br/demonios-da-garoa-e-chimarruts-sao-atracoes-do-caraguatatuba-summer-festival-neste-final-de-semana/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-recebe-desafio-de-volei-com-medalhistas-olimpicos-na-arena-verao/
http://ubatubaacontece.com.br/caraguatatuba-recebe-desafio-de-volei-com-medalhistas-olimpicos-na-arena-verao/
https://globoplay.globo.com/v/8240525/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8240525/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8240525/programa/
https://globoplay.globo.com/v/8243735/programa/
http://www.noroestenews.com.br/1129/1129.pdf
file:///C:/Users/00095/Downloads/16TU01.pdf
file:///C:/Users/00095/Downloads/16TU0203.pdf
file:///C:/Users/00095/Downloads/16TU04.pdf


 

 

 

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

Veículo: Tamoios News 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 

 

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

Veículo: Tamoios News 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 17/01/2020 
Editoria: Cidades 

Veículo: Tamoios News 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

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

Veículo: Portal R3 
Corpo de Baile de Caraguatatuba seleciona 10 bailarinos para 

temporada 2020 

 
O Corpo de Baile de Caraguatatuba iniciou essa semana a temporada 2020 
com seus novos integrantes. São nove participantes e mais uma estagiária, 
selecionados em uma audição no último fim de semana. 

Os aprovados receberão bolsa auxílio-artística no valor total de R$ 7,7 mil, 
divididos em 11 parcelas de R$ 700 mensais. 

A avaliação foi feita pelos jurados Pedro Penuela, pesquisador em dança; 
Anderson Nascimento, ex-bailarino do Corpo de Baile e da Cia. Jovem de 
Dança de São José dos Campos; e Adbailson Cuba, diretor de teatro, 
dramaturgo e figurinista. 

Os candidatos foram avaliados em relação à técnica clássica, à variação 
contemporânea e em entrevista de disponibilidade nos horários de atividades 
do Corpo de Baile (aulas, ensaios e apresentações). 

O Corpo de Baile é um projeto de formação artística criado pela Fundacc – 
Fundação Educacional de Cultural de Caraguatatuba, com o objetivo de 
capacitar bailarinos, levando-os à profissionalização artística, e oportunizando 
o estudo da técnica clássica e contemporânea a jovens talentos. 

Segundo Cristina Neves, coordenadora de danças da Fundacc, foi realizada 
uma excelente audição, que contou com um “improviso” sugerido pelos jurados 
Pedro e Adbailson, quando foi realizada uma partitura coreográfica com 
concepção dramatúrgica, aliada às outras etapas de classificação. 

“Além das aulas de técnica clássica e variação contemporânea, esta 
homogeneização sugerida pelos jurados foi incrível e só tem a agregar para 
audição, de forma a selecionar artistas mais completos, já que a companhia 
está crescendo e se desenvolvendo mais e mais a cada dia”, concluiu. 



 

 

 

Cristina afirmou, ainda, que o Corpo de Baile continuará a circular com o 
espetáculo ‘Expresso Tatu’, que teve sua estréia em dezembro de 2019, no 
Teatro Mario Covas, além de já estarem produzindo um novo trabalho baseado 
nos poemas do poeta brasileiro Manoel de Barros. 

Entre os objetivos do Corpo de Baile estão: estimular a formação artística; 
promover a cidadania e melhoria de condições socioculturais aos jovens que 
frequentam as atividades de dança; oportunizar o desenvolvimento de 
competências para a vida cidadã e o trabalho produtivo aos interessados que 
estão estudando ou já completaram seus estudos; proporcionar o acesso à 
arte; e estimular a formação de público por meio de apresentações. 

Bailarinos selecionados 
Elisa Venâncio de Oliveira 
Estevão da Silva Prado 
Giovanna dos Santos Franco 
Maíra Naara da Silva Viana 
Natália Ribeiro de Lima 
Octávio Poletti Neto 
Pedro Felipe Vieira de Alcântara 
Reginaldo Alves Pain Júnior 
Samantha Delfino Milan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

 

 

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

Veículo: Portal Caiçara 

 
Entrevista: Aguilar Junior afirma que mais de 100 ruas serão 
beneficiadas com empréstimo feito pela sua gestão; e prevê 
1.200 novos empregos com Hospital Regional em Caraguá 

 
Bate-papo integra a série de entrevistas do Portal Caiçara com os prefeitos do 
Litoral Norte no início deste ano 
Eleito em 2016 por uma vantagem de apenas 37 votos, o prefeito de 
Caraguatatuba, Aguilar Junior, o mais jovem eleito para o cargo na cidade, 
chega ao último ano do seu primeiro mandato como chefe do executivo do 
município. Na série de entrevistas que o Portal Caiçara está realizando com os 
prefeitos das quatro cidades do Litoral Norte, Aguilar é o segundo a ser 
publicado nas páginas do portal. 

Na entrevista foram abordados diversos assuntos, como a construção do 
Hospital Regional, os empréstimos realizados pela gestão e as obras 
realizadas na Rodovia dos Tamoios. “Deixando claro que não somos contra a 
obra, mas contra a demora para a liberação e a falta de um plano de ação no 
caso de escorregamento de terra por parte da Concessionária Tamoios, 
responsável pela rodovia”, diz Aguilar. “Agora, aguardamos uma reunião com o 
vice-governador e representantes de órgãos técnicos do Estado para dar 
andamento nesta demanda.” 

Sobre o Hospital Regional, que segundo o prefeito deve ser inaugurado em 
março deste ano, as contratações de profissionais serão de responsabilidade 
da Organização Social que irá administrar o hospital. “Será um processo 
conduzido pelo Instituto Sócrates Guanaes. O pedido que fizemos ao governo 
do Estado é que os funcionários sejam moradores de Caraguá”, diz. Ainda 
sobre obras, Aguilar falou sobre o Complexo do Camaroeiro: “Se não tivermos 
problemas com as chuvas, deve ser inaugurado próximo ao aniversário da 
cidade.” 



 

 

 

No bate-papo, o prefeito ainda respondeu sobre os empréstimos que somam 
152 milhões de reais realizados pela sua administração. Segundo o 
mandatário, a taxa de juros é de 0,375% ao mês e o financiamento começará a 
ser pago depois de dois anos, em 96 meses. “Não estamos deixando uma 
dívida para a cidade ou para outras gestões e, sim, um investimento através 
das obras que serão realizadas e ficarão para a população”, afirma. 

Quanto a uma possível tentativa de reeleição, Aguilar Junior ainda 
desconversa. “Tenho a prerrogativa da reeleição. Por enquanto meu foco total 
é administrar Caraguatatuba. Sobre reeleição e candidatura falarei mais pra 
frente, quando estiver mais próximo da época estabelecida para campanha 
eleitoral”, concluí. 

Confira e entrevista completa: 
Portal Caiçara: Recentemente, os prefeitos do Litoral Norte visitaram a 
estrutura do Hospital Regional, localizado no Pontal Santa Marina, em 
Caraguá. Qual a importância desse hospital para Caraguá e para a região? 
A previsão de inauguração para março deve ser cumprida? 
Aguilar Junior: Essa é mais uma das grandes conquistas em favor da saúde. 
 É uma obra que atenderá toda a população de Caraguatatuba, e também 
todas as cidades do Litoral Norte e Vale do Paraíba.  O Hospital Regional 
terá nove salas de cirurgia, 221 leitos e uma ala de quimioterapia que foi 
um pedido meu, pessoal, e é bom saber que em breve nossos pacientes não 
vão mais precisar se deslocar para distâncias longas. Eles já sofrem com a 
doença e todo o tratamento, por isso, poder dar a eles um pouco mais de 
conforto é muito importante. Durante a visita técnica no dia 06 de janeiro 
estivemos com os diretores do Instituto Sócrates Guanaes, Organização Social 
que administrará o hospital, e segundo eles a inauguração será no mês de 
março. Anexo ao Hospital Regional, as obras para ala de quimioterapia e 
radioterapia seguem a todo vapor. A previsão é que ela esteja em 
funcionamento até o final deste ano. 
Portal Caiçara: A contratação da mão de obra para o Hospital Regional 
será pelo PAT de Caraguá? 
Aguilar Junior: Em relação à contratação de mão de obra, Ricardo Tardelli, 
[que é] coordenador do programa ‘Saúde em Ação’, do governo do Estado, 
ressalta que o modelo de contrato para a escolha da Organização Social 
transfere a ela o recrutamento, que, no geral, é feita por processo seletivo.  O 
processo de seleção será feito, portanto, pelo Instituto Sócrates Guanaes. Ele 
calcula que essa unidade deve contratar em torno de 1.200 pessoas para as 
áreas administrativas – apoio, limpeza, vigilância e alimentação – e assistencial 
– enfermagem e médicos. Tão logo que publicarem o edital do processo de 
seleção iremos divulgar. Meu pedido junto ao Estado é para que todos os 
empregos gerados sejam contratados a partir de Caraguatatuba. 
Portal Caiçara:  A justiça liberou o financiamento de 152 milhões de reais 
da Prefeitura junto à Caixa, financiamento esse que foi aprovado pela 
Câmara, mas chegou a ser suspenso por em três oportunidades. O 
senhor poderia nos explicar em que de fato será utilizado esse dinheiro? 
E quais os termos de pagamento desse financiamento, quantos anos a 
cidade tem para pagá-lo e a previsão final de pagamento desse 
financiamento? Esse empréstimo não pode impactar/prejudicar futuras 
gestões? 



 

 

 

Aguilar Junior: os 152 milhões de reais que serão adquiridos através do 
financiamento com a Caixa Econômica Federal serão investidos em obras que 
estão previstas de Norte a Sul da cidade. Do pacote de R$ 240 milhões em 
obras, apresentadas pelo Programa de Revitalização e Obras, o Pro-Caraguá, 
R$ 88 milhões serão investidos com recursos próprios ou convênios e os 
outros 152 milhões através do financiamento. Somente em pavimentação, a 
Prefeitura estima investir cerca de R$ 25 milhões em oito bairros, entre eles, 
Balneário Golfinhos, Verde Mar, Capricórnio II, Terralão, Jorgin mar e Garden 
Mar. Serão mais de 110 ruas beneficiadas. Além disso, estão previstas mais de 
50 obras na cidade, entre elas: ciclovia SP-55 (Região Sul); 4 mil luminárias 
LED; CEI/EMEI Travessão; EMEF Travessão; CEI Ipiranga; enroncamento e 
molhe do Rio Juqueriquerê; drenagem do Córrego Adventista; drenagem da 
parte baixa do Perequê-Mirim; canal extravassor do Jardim do Sol; drenagem 
do Rio Ipiranga; drenagem do Rio Gracuí; Anel Viário do Travessão/Pegorelli; 
Revitalização do Calçadão Santa Cruz; reconstrução do deck Massaguaçu; 12 
quadras society; 15 academias ao ar livre; Centro de Fisiologia Esportiva; 
Centro de Artes Marciais; construção de vestiários e bancos de reserva no 
Jaraguazinho, Tinga, Jetuba e Perequê; término das obras dos CIDE’s Casa 
Branca e Perequê; dois novos campos de futebol no Perequê e Casa Branca; 
Ponte Serramar; reforma da Praça do Divino; construção do Centro Cultural 
Santa Rosa; CRAS Morro do Algodão, ampliação do Centro de Controle de 
Zoonoses; Centro Comunitário do Golfinhos; além da construção de três 
ranchos de pesca no Camaroeiro, Porto Novo e Tabatinga e reforma do rancho 
da Cocanha. A grande vantagem do financiamento é que ele tem como objetivo 
a realização de obras de infraestrutura, que impactam e dão resposta imediata 
a pedidos antigos da população. Não estamos deixando uma dívida para a 
cidade ou para outras gestões e, sim, um investimento através das obras que 
serão realizadas e ficarão para a população. A taxa de juros é de 0,375% ao 
mês e começaremos a pagar o financiamento depois de dois anos, em 96 
meses. 
Portal Caiçara: sobre o Complexo do Camaroeiro, como estão as obras? 
Há atrasos? Qual a previsão de entrega? 
Aguilar Junior: A primeira fase foi concluída, a segunda está finalizando e a 
terceira, que é a parte de asfaltamento da subida, deve iniciar agora e será 
uma obra relativamente rápida. A previsão de entrega das 3 primeiras fases é 
em abril; se não tivermos problemas com as chuvas, deve ser inaugurado 
próximo ao aniversário da cidade. Já foi realizada a construção do novo acesso 
com drenagem, estacionamento para 173 vagas (ônibus, carros e motos) e 
o Teatro de Arena, que conta com palco e arquibancada linear para 350 
pessoas. O investimento gira em torno de R$ 3 milhões e a verba é oriunda do 
DADE (Departamento de Apoio e Desenvolvimento às Estâncias), ligado à 
Secretaria Estadual de Turismo. 
Portal Caiçara: Caraguá é uma das cidades que mais sofre com a 
interdição da Rodovia dos Tamoios; a Prefeitura pretende agir junto ao 
Estado para melhoria dessa situação? 
Aguilar Junior: Esse é mais um desafio que estamos enfrentando com 
cobranças constantes ao Governo do Estado. Representantes da Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, da Associação Comercial e 
Empresarial (ACE), da Associação de Hotéis e Pousadas (AHP) e da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB)  estiveram no mês de julho de 2019 na 



 

 

 

Secretaria de Turismo do Estado para levar reivindicações sobre a Rodovia dos 
Tamoios (SP-99). Entendemos que o Litoral Norte tem sido penalizado com as 
obras da construção do novo trecho da serra no que diz repeito às paralisações 
em dias chuvosos. A temporada de verão 2018/2019 foi considerada uma das 
piores já registradas. Deixando claro que não somos contra a obra, mas contra 
a demora para a liberação e a falta de um plano de ação no caso de 
escorregamento de terra por parte da Concessionária Tamoios, responsável 
pela rodovia. Agora, aguardamos uma reunião com o vice-governador e 
representantes de órgãos técnicos do Estado para dar andamento nesta 
demanda. 
Portal Caiçara: Ainda falando sobre obras, a obra do deck do Massaguaçu 
deve ocorrer quando? 
Aguilar Junior: Nós concluímos os estudos para encontrar a melhor maneira 
de estruturar o deck e já existe um projeto para reconstrução que está 
aguardando as devidas licenças ambientais e autorização do DER para o recuo 
da pista. O novo deck será construído como as melhores práticas de 
engenharia e de acordo com a legislação ambiental, como é praxe nesta 
administração. Por ter alto custo de implantação, essa obra está prevista para 
ser realizada através do financiamento. Além disso, também protocolamos um 
projeto de construção de recifes artificiais na Praia do Massaguacu (localizada 
na Região Norte), na Superintendência Regional do Patrimônio da União 
(SPU).  Essa proposta visa combater a erosão na orla do bairro e proteger o 
ecossistema marinho. 
Portal Caiçara: Caraguá é uma das cidades do Litoral que sofrem com 
pontos de alagamento em períodos chuvosos, como o início do ano, por 
exemplo. Como está o andamento da solução de problemas desse 
aspecto na cidade? 
Aguilar Junior: Realmente há mais de 30 anos Caraguatatuba sofre nos 
períodos de chuva. Investir em drenagem não é simples, mas decidimos 
enfrentar esse problema. É importante destacar que as obras ainda estão 
acontecendo e mesmo assim, durante as últimas chuvas, já percebemos que 
houve uma melhora muito grande e uma velocidade muito maior no 
escoamento das águas. Ainda temos alguns pontos de alagamento, o que é 
normal em decorrência também da maré alta, mas assim que a maré baixa a 
água começa a escoar e esse rápido escoamento se deu em função das obras 
que estamos realizando. Com as obras prontas teremos uma diminuição muito 
grande dos pontos de alagamento e mais agilidade no escoamento, por 
exemplo: se antes demorava cerca de 2 dias para água abaixar, hoje abaixa 
em 2 a 3 horas. É um grande avanço e ainda vai melhorar com a conclusão 
das obras que estamos realizando contra as enchentes. Temos obras 
acontecendo no Pontal Santa Marina, no Perequê Mirim, Travessão e parte do 
Barranco Alto, além da revitalização e drenagem na Avenida Brasília – Jd 
Jaqueira, entre outros. Também estamos aguardando o licenciamento para 
iniciar as obras do Enrocamento do Rio Juqueriquerê – que irá melhorar a 
drenagem do entorno.  Finalizamos a canalização de Córrego na Marginal do 
Jetuba: são 1,5 km de melhorias na via, incluindo canalização com tubos, nova 
pavimentação, paisagismo, iluminação, sarjetas e revitalização de calçadas. 
Além disso, realizamos a manutenção frequente da cidade, com 
desassoreamento e limpeza em rios, córregos, valas, canais, bocas de lobo, 
etc. 



 

 

 

Portal Caiçara: Recentemente um catamarã fazendo transporte entre 
Caraguá e Ilhabela foi anunciado. Há prazo para início desse transporte, 
como ele irá ocorrer? Há interesse em colocar o transporte com catamarã 
ligando a outras cidades do Litoral, como Ubatuba e São Sebastião? 
Aguilar Junior: O Secretário de Transportes do Governo concedeu uma 
entrevista quando chegou o catamarã na Ilhabela e passou essas informações 
aos jornalistas. Essa é uma iniciativa da DERSA. A Prefeitura não foi 
consultada ou notificada oficialmente sobre esse assunto e os veículos que 
divulgaram essas informações não são ligados à Prefeitura. Uma ação da 
prefeitura é o Táxi Boat. Por meio do decreto 1.136, autorizamos o serviço de 
táxi boat para outros municípios do Litoral Norte. Com isso, o turista pode 
embarcar na cidade e navegar para praias de Ilhabela, São Sebastião e 
Ubatuba e depois retornar para o ponto de partida. 
Portal Caiçara: Para o último ano de mandato o que a população pode 
esperar da atual gestão? 
Aguilar Junior: Muito trabalho. Estamos focados em cumprir nosso plano de 
governo. Já executamos cerca de 80% e outros pontos nós ajustamos, 
adaptamos e inserimos conforme a necessidade atual. Além disso, realizamos 
uma série de outras coisas que não estavam nesse projeto de governo.  Temos 
UBS’s em conclusão e outras em andamento, a inauguração UPA Sul, a 
entrega dos leitos da Santa Casa, além de entrega de mais títulos de 
regularização fundiária, creches, a Guarda Civil Municipal e uma série de 
outras ações que seguem em andamento. Estamos trabalhando, esse é nosso 
objetivo: cuidar das pessoas, fazer mais e melhor sempre. 
Portal Caiçara: Nós entramos em um ano eleitoral e o senhor caminha 
para a conclusão de sua primeira gestão. Existem planos de buscar a 
reeleição? Como estão as costuras políticas para 2020? 
Aguilar Junior: Tenho a prerrogativa da reeleição. Por enquanto meu foco 
total é administrar Caraguatatuba. Estamos trabalhando para fazer mais e 
melhor para população todos os dias. Sobre reeleição e candidatura falarei 
mais pra frente, quando estiver mais próximo da época estabelecida para 
campanha eleitoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

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

Veículo: Nova Imprensa 
Museu de Caraguatatuba recebe mostra fotográfica ‘Ruínas da 

Lagoinha’ 
Exposição reúne 19 fotos que evidenciam as ruínas de um antigo engenho da 

Fazenda Bom Retiro 
 

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 15, 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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Editoria: Blogueando 

Veículo: Contra e Verso 

 
 
Falar sobre política é assunto que não pára e não tem fim. 

Para se ter ideia uma coluna que começa a ser redigida acaba virando duas e 
por aí. Segue a sequência sobre a ida de Romera para Adjunto na Fazenda 
Pública. 

 Comentários 1 

Foi só o projeto de Super Herói sair da Fazenda e se tornar Adjunto para os 
comentários fluírem como inundação em dia de chuva forte. 

 Comentários 2 

O primeiro comentário dizia que Romera tinha sido vítima do estilo de 
Administrar dos Bagres, ou seja, usa o quanto quer e precisa e depois joga 
fora. 

 Comentários 3 

O comentário anterior rodou os bastidores pois a primeira informação era a de 
que Romera havia sido exonerado, quando na verdade trocou de cadeira com 
o seu auxiliar, o China. 



 

 

 

 Comentários 4 

Ainda sobre a versão da Exoneração, Romera teria ficado magoado e sentindo-
se preterido com os Bagres, o que não é certo quando falamos em pessoas, 
mas normal quando é a maneira de governar dos peixes viscosos com ferrões 
grandes. 

 Comentários 5 

Há quem diga que o motivo teria sido a pressão e os problemas políticos e 
administrativos que a gestão vem sofrendo. 

 Comentários 6 

O assunto disparou e acelerou corações quando comentava-se qual seria a 
sequela desta exoneração. Para se ter uma ideia a Bolsa de Apostas ficou 
alta!!! 

 Comentários 7 

Mas tudo amainou-se quando constatado que não houve exoneração, mas sim 
troca de mesa, sim mesa, pois não trocaram nem a cadeira!!! 

 Comentários 8 

Este comentário foi o mais hilário e rodou umas 4 Milhões de vezes por todos 
os cantos da cidade e versa sobre o fato de que tudo teria se degringolado 
quando Bagres e Romera, ou seja, quando o seu Mestre mandou, jogaram 
Escravos de Jó e o final do jogo não teria dado CAXANGÁ. 

Comentários 9 
Analisando a fundo não se pode conceber a ideia de que alguém que sempre 
foi importante para a gestão teria uma queda tão rápida e vertiginosa e faltando 
apenas um ano para terminar a gestão. 

Comentários 10 
Outro comentário que chegou relacionado a troca de comando na Fazenda 
Pública diz respeito a uma tarefa de suma importância para a atual gestão, ou 
seja, trocando Romera de mesa daria a ele mais tempo para o cumprimento da 
missão. 

 Comentários 11 

Romera teria recebido a missão de consertar alguns problemas de ordem 
Administrativa e Financeira na atual gestão. Na verdade uma missão 
saneadora para quem não deseja ter problemas futuros com o Judiciário, leia-
se Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, dentre outros. 

 Comentários 12 



 

 

 

Pelo sim, pelo não, a verdade é que a partir de agora o Ex-Super Secretário 
terá sua estrela a meia luz, aparecendo menos e pouco sendo notado nos 
holofotes da política local. 

 Comentários 13 

Outra linha de pensamento adverte que esta tal missão de “Consertador” de 
falhas antigas não confere, pois não há como mexer naquilo que já foi feito, ou 
seja, o que foi enviado errado para o TJESP ou TCESP não se conserta mais!!! 

 Última Forma 

E no fechamento desta coluna soubemos que realmente o Romera pediu 
exoneração do cargo. Ao que parece se mantêm a função saneadora que 
citamos na coluna, porém sem fazer parte do Staff Municipal, sendo assim não 
espere gritos, declarações, denúncias ou m…….. no ventilador!!! 

 Este comentário pára por aqui, mas a coluna não………….!!! 
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Veículo: Sistema Costa Norte 

 
Circuito Litoral Norte aborda participar da próxima feira de 

turismo de Lisboa 
A ideia é incluir o litoral norte paulista no mapa do turismo mundial 

O Circuito Litoral Norte de São Paulo esteve presente, nesta quarta-feira, 15, 
na Secretaria Estadual de Turismo, em encontro promovido pelo secretário 
Vinicius Lummertz para abordar a participação dos cinco municípios que 
compõem o consórcio na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, uma das  maiores 
feiras de turismo da Europa e do mundo. O evento ocorre entre os dias 10 e 14 
de março, na capital portuguesa. 
 
A ideia central é desenvolver uma marca forte e integrada para comercializar o 
Litoral Norte de São Paulo para o mercado europeu e, principalmente, para o 
mercado português. 
 
Em Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, o turista 
dispõe de boa rede hoteleira, gastronomia e comércio variado, e, claro, a 
hospitalidade do povo caiçara que é marcante. 
 
Por meio da pasta de Turismo, o Governo Estadual pretende divulgar essa 
maravilhosa região, composta por lindas praias, cachoeiras e rios 
belíssimos, potencial eco turístico dos mais fortes do mundo, além da riqueza 
da Serra do Mar e seus contrastes, assim como as diversificadas fauna e flora. 



 

 

 

Participar desse evento é, ao mesmo tempo, promover essa região ao público 
final, e aos investidores europeus que podem se interessar em investir em 
hotelaria, marinas, complexos turísticos de lazer, restaurantes e atrativos 
complementares. “O momento é ímpar, pois além do aumento de voos nos 
aeroportos de Guarulhos, Campinas e Congonhas, realizados principalmente 
no último semestre, a região será beneficiada com grandes obras de 
infraestrutura, como o término da ampliação da Rodovia Tamoios”, comenta 
Vinicius Lummertz. 
 
A reunião de trabalho contou com mais de 25 profissionais, entre eles 
secretários e diretores de turismo dos cinco municípios integrantes do Circuito 
Turístico, liderados pelo presidente Felipe Augusto, também prefeito de São 
Sebastião. 
 
Graças à sua consolidação nacional, o Circuito Litoral Norte vem sendo 
considerado referência na gestão integrada para o turismo regional.  Felipe 
Augusto gostou da ideia e informou que fará todo o esforço para incluir o litoral 
norte paulista no mapa do turismo mundial. 
 
O secretário Executivo do consórcio, Gustavo Monteiro, apresentou algumas 
das ações que estão sendo desenvolvidas, como o Observatório do Turismo, 
que já está disponibilizando pesquisas e inteligência de mercado com o 
comportamento do setor e FAMTOURS internacionais com Canadá e 
Alemanha. 
Segundo o presidente, Felipe Augusto, é importante participar de encontros 
como este para estreitar um relacionamento cada vez mais forte com as 
lideranças do turismo do estado de São Paulo. “Pudemos apresentar algumas 
ações que vem dando certo para a nossa região e, também, adquirir 
conhecimento com um roteiro que tem grande potencial para se tornar uma 
novidade forte de produto para o mercado europeu”, completa. 
 
 

  
 
 



 

 

 

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

Veículo: Repórter Litoral 
Caraguatatuba recebe reunião estadual de combate à dengue e 

intensifica ações no Jaraguazinho e Rio do Ouro 

 
Caraguatatuba receberá na próxima sexta-feira (17/01) 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. 

  



 

 

 

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

Veículo: Repórter Litoral 
Defesa Civil reúne equipe do PPDC para eventuais 

atendimentos por causa da previsão de chuvas e ventos 

 

O coordenador da Defesa Civil de Caraguatatuba e secretário de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Cidadão, Capitão Campos Junior, se reuniu nesta 
quinta-feira (16/01) com representantes do Corpo de Bombeiros, secretarias 
municipais e órgãos envolvidos no Plano Preventivo da Defesa Civil (PPDC). 

A reunião extraordinária foi realizada no Paço Municipal em função da previsão 
específica de fortes chuvas e ventos para esta quinta-feira e sexta-feira (16 e 
17/01) em todo o Litoral Norte. 

Além da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, estiveram presentes 
representantes das seguintes órgãos: Gabinete, Administração, Educação, 
Saúde, Desenvolvimento Social e Cidadania, Fundo Social de Solidariedade, 
Esportes e Recreação, Comunicação, Serviços Públicos e Obras Públicas. 

Todos os atores estão preparados para ajudar nas ações de prevenção, 
preparação, mitigação, socorro a moradores em áreas de risco e alagamentos 
e recuperação dos locais. 

Alerta 

A Defesa Civil de Caraguatatuba recebeu alerta para a chegada de uma frente 
fria nesta 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 em poucas horas. 

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. 
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Veículo: Repórter Litoral 
Prefeito de Caraguatatuba assina decreto que cria a Unidade de 

Gestão Energética Municipal (UGEM) 

 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, assinou na tarde da última quarta-
feira (15/01), decreto que autoriza a criação da Unidade de Gestão Energética 
Municipal (UGEM), destinada à proposição de medidas para o uso racional de 
energia elétrica na Administração Municipal. 

O decreto nº 1.197 também visa à elaboração e o acompanhamento da 
execução do Plano Municipal de Gestão de Energia Elétrica (PLAMGE) do 
município, por um grupo de trabalho formado por servidores municipais, 
coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 
(SMAAP). 

O grupo irá organizar, gerenciar e planejar o consumo de energia elétrica dos 
prédios públicos; auxiliar na elaboração de projetos de leis, decretos, portarias 
ou resoluções; propor capacitações aos servidores municipais e aos membros 
da própria UGEM, além do desenvolvimento de programas, projetos e 
atividades visando à eficiência energética. 

A UGEM é composta pelos seguintes membros: Marcel Luiz Giorgeti Santos – 
coordenador e Douglas Santos – coordenador adjunto (SMAAP); Alex da Silva 
Gomes (Fazenda); Cleber Luis Mendes Madruga (Urbanismo); Gladys Sylvia 
Costa Toledano Correia Lima e Hiago Expedito dos Santos Cardoso 
(Educação); Marcos do Nascimento (Saúde); Siderlei Omar Silva (Obras 



 

 

 

Públicas) e Neyllor Rodrigues Martins (Direitos da Pessoa com Deficiência e do 
Idoso). 

O prefeito Aguilar Junior destaca que a gestão eficiente da energia elétrica é 
um desafio a ser enfrentado pelas administrações públicas que visam o 
desenvolvimento sustentável. “Para isso, temos que adotar medidas para 
combater o desperdício, especialmente nas áreas de iluminação pública, no 
consumo de energia dos prédios públicos e nos sistemas de saneamento”, 
ressaltou. 

Aguilar Junior ainda acrescenta que a economia de energia elétrica é um 
elemento fundamental na preservação do meio ambiente e na liberação de 
recursos financeiros para aplicação em setores prioritários para o 
desenvolvimento municipal. 

Os servidores que compõem a UGEM participaram de uma capacitação 
promovida pela EDP São Paulo, de maio a dezembro de 2019, sobre Gestão 
Energética Municipal. A formatura ocorreu no dia 15 de janeiro de 2020. 
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Veículo: Meon 

 

 

As cidades da RMVale estão com 115 novas vagas de emprego. São José dos 
Campos, Jacareí, Pindamonhangaba, Caraguatatuba, Ilhabela, Lorena, 
Pindamonhangaba, Caçapava e Taubaté são as cidades com oportunidades 
oferecidas. 

Para concorrer a algum dos postos de trabalho, os interessados devem 
comparecer ao PAT (Posto de atendimento ao trabalhador) da cidade desejada 
munidos de RG e Carteira de Trabalho. Os PATs das cidades 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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Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba já somam dezesseis casos 
de dengue apenas na primeira quinzena de 2020. Desses, Caraguatatuba e 
São Sebastião lideram o ranking, com sete casos em cada cidade; Ilhabela e 
Ubatuba possuem apenas 1 caso.  

O Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo realiza uma 
reunião de rotina em Caraguatatuba nesta sexta-feira (17) para definir ações e 
estratégias no combate a doença nas cidades do Litoral Norte. 

Apesar de apenas um caso confirmado em Ubatuba e Ilhabela, as cidades 
possuem mais 16 e 26 casos suspeitos, respectivamente, que estão sob 
análise aguardando confirmação através de exames.  

Elizabeth Cabral, chefe da sessão de vigilância epidemiológica de Ubatuba, 
afirmou que os casos notificados este ano na cidade, superaram os números 



 

 

 

do ano passado. Em 2019, o primeiro caso foi confirmado apenas no final de 
fevereiro. 

Caraguatatuba também está com mais casos confirmados do que no mesmo 
período em 2019. De acordo com a Prefeitura, em janeiro do ano passado, 
apenas um caso da doença foi confirmado na cidade. 

Já em Ilhabela, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, o número foi 
maior nos últimos anos; em 2019 a cidade teve dois casos da doença 
confirmada no mesmo período e seis no mesmo período de 2018. Em São 
Sebastião, não teve nenhum caso da doença em janeiro do ano passado.  
Todas as cidades estão realizando ações para intensificar o combate à 
doença. Confira abaixo, alguns cuidados que devem ser tomados pela 
população para ajudar na fiscalização: 
 

 Evitar acúmulo de água 
 Manter garrafas vazias ou baldes virados para baixo 
 Não deixar entulho no quintal ou nas ruas 
 Manter a lata de lixo devidamente tampada e guardar pneus em locais 

cobertos, longe de chuva 
 Cobrir caixas d’água, poços ou piscinas e manter calhas de água limpas 
 Colocar no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água 
 Coloca terra ou areia nos pratos dos vasos de planta até a borda 
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Caraguatatuba oferece vagas em 16 oficinas gratuitas para idosos 
e pessoas com deficiência 

O Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso 
(Ciapi) abre novas inscrições para 16 oficinas gratuitas até o dia 31 de janeiro. 
Interessados devem procurar o local para realizar o cadastro. 

 
As vagas são para as atividades de modernidade, onde o idoso ou pessoa com 
deficiência aprende a mexer no celular, acessar aplicativos, fazer fotos e 
vídeos; informática, com ensino básico em digitação, acesso à internet, entre 
outros.  Há também atividades voltadas à alfabetização, para usuários 
analfabetos aprenderem a ler. 

Tem também oficinas de reciclagem, culinária "Faça e Venda", culinária 
saudável, panificação, confeitaria, inglês, espanhol, tricô, crochê, pintura em 
tecido, decorarte, cantoterapia e risco de queda, uma terapia para 
fortalecimento, para usuários com dificuldade de mobilidade. 

Para participar das atividades é necessário ter mais de 18 anos de idade, em 
caso de pessoa com deficiência e 60 anos, em caso de idoso. Para realizar a 
inscrição, é necessário levar RG, CPF, Cartão SUS, comprovante de endereço, 
laudo da deficiência ou doença e atestado de aptidão física. 



 

 

 

As condições de saúde devem ser satisfatórias, atestada por médico da rede 
pública de saúde ou por médico que já acompanhe o usuário, devendo ser 
renovado a cada seis meses. 

O Ciapi fica na Avenida Jorge Burihan, 30 - Jardim Jaqueira - Caraguatatuba. 
Telefone: (12) 3886-3131. 
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Defesa Civil reúne equipe do PPDC para eventuais atendimentos 
devido a previsão de chuvas e ventos 

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

O coordenador da Defesa Civil de Caraguatatuba e secretário de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Cidadão, Capitão Campos Junior, se reuniu nesta 
quinta-feira (16/01) com representantes do Corpo de Bombeiros, secretarias 
municipais e órgãos envolvidos no Plano Preventivo da Defesa Civil 
(PPDC). 
A reunião extraordinária foi realizada no Paço Municipal em função da previsão 
específica de fortes chuvas e ventos para esta quinta-feira e sexta-feira (16 
e 17/01) em todo o Litoral Norte. 
Além da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, estiveram presentes 
representantes das seguintes órgãos: Gabinete, Administração, Educação, 
Saúde, Desenvolvimento Social e Cidadania, Fundo Social de 
Solidariedade, Esportes e Recreação, Comunicação, Serviços Públicos e 
Obras Públicas. 
Todos os atores estão preparados para ajudar nas ações de prevenção, 
preparação, mitigação, socorro a moradores em áreas de risco e 
alagamentos e recuperação dos locais. 
Alerta 
A Defesa Civil de Caraguatatuba recebeu alerta para a chegada de uma frente 
fria nesta 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 em poucas horas. 
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. 
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Alunos de 21 cursos têm até segunda (20) para se inscrever na 

seleção de estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba 

Os interessados podem se inscrever nos dias úteis, das 9h às 11h e das 13h30 às 
15h, na sede do Ciee, localizada no Campus do Módulo do Centro. 

As inscrições para o Processo Seletivo Para Quadro de Reserva e 
Contratação de Estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba encerram na 
próxima segunda-feira (20/01), na sede do Centro de Integração Empresa-
Escola (Ciee), no Centro. O processo seletivo oferece vagas de cadastro de 
reserva para estudantes de 21 cursos de ensinos superior, técnico e médio. 
Em janeiro, no nível superior, as chances são para alunos 
de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e 
Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, 
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Gestão 
Empresarial, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, 
Processos Gerenciais e Serviço Social; além dos cursos técnicos de 
Informática p/ Internet, Nutrição e Segurança do Trabalho. Este mês também 
há oportunidades para os estudantes do Ensino Médio. 
Os interessados podem se inscrever nos dias úteis, das 9h às 11h e das 13h30 
às 15h, na sede do Ciee, localizada no Campus do Módulo do Centro. A 
seleção é para a formação de um cadastro de reserva de alunos dos cursos, 
que serão convocados para atuar nas secretarias municipais conforme a 
necessidade da administração pública. 

Para fazer a inscrição o estudante deve apresentar RG original, ter cadastro 
atualizado no site www.ciee.org.br, ser maior de 16 anos e morar em 
Caraguatatuba. O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.039 para estagiários de 
ensino superior e técnico, e de R$ 623,40 para os alunos do ensino médio, com 
direito a vale-transporte, para ambos os cursos. A carga horária varia entre 25 
e 30 horas/semanais, conforme o nível de escolaridade. 
A partir de 1º de fevereiro, a bolsa-auxílio dos estudantes dos ensinos superior 
e técnico passará para R$ 1.045 e a dos alunos do ensino médio para R$ 627. 
O novo reajuste do salário-mínimo para 2020 ocorreu em função da reanálise 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), feita pelo Ministério da 
Economia. O INPC fechou 2019 em 4,48%. O presidente Jair Messias 
Bolsonaro anunciou a correção salarial na última terça-feira (14/01). Uma 
Medida Provisória será encaminhada ao Congresso Nacional para elevar o 
salário-mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045. 

Prova - A prova será aplicada no Ciee, localizado no Campus Módulo do 
Centro, logo após a inscrição do interessado. Os candidatos têm uma hora 
para responder 20 questões de Língua Portuguesa, Matemática, 
Conhecimentos Gerais e História. 
A validade do processo seletivo de estágio vigora a partir da data de publicação 
no Diário Oficial até o dia 31 de dezembro de 2020. Mais informações sobre o 

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


 

 

 

Processo Seletivo Para o Quadro de Reserva e Contratação de Estagiários 
001/2019 estão nas páginas 1, 2 e 3 da edição nº 192 do Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Caraguatatuba, de 30 de dezembro de 2019, 
disponível no link: http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
content/uploads/2019/12/Edital_192.pdf.            
O Centro de Integração Empresa Escola fica Avenida Frei Pacífico Wagner, 
653 - Centro. O atendimento é das 9h às 11h e das 13h30 às 15h. O 
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 
Administração está localizado na Av. Frei Pacífico Wagner, 985 - Centro.  . 
Mais informações pelo telefone (12) 3883-7866 (Ciee) ou (12) 3886-3700/3701 
(Departamento de RH). 

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

Processo Seletivo para contratação de estagiários de janeiro 
  

Nível Cursos Vagas 

Médio 
Ensino Médio 

Cadastro de Reserva 

Técnico 

Informática para a Internet 

Nutrição 

Segurança do Trabalho 

Superior 

Administração 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Arquitetura e Urbanismo 

Ciências Biológicas 

Ciências Contábeis 

Direito 

Educação Física 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/12/Edital_192.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2019/12/Edital_192.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
http://www.ciee.org.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 

 

Período de Inscrições: Até dia 20 de janeiro (segunda-feira) 

Local: Ciee (Campus Módulo do Centro) 
Horário: 9h às 11h e das 13h30 às 15h, nos dias úteis 
Endereço: Av. Frei Pacífico Wagner, nº 653 - Centro 
Informações: (12) 3883-7866 
Departamento de RH da Secretaria Municipal de Administração 
Horário: 9h às 16h30, de segunda a sexta-feira 
Endereço: Av. Frei Pacífico Wagner, 985 - Centro 
Informações: (12) 3886-3700/3701 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Engenharia Ambiental 

Engenharia Civil 

Engenharia de Produção 

Gestão Empresarial 

Gestão de Recursos Humanos 

Jornalismo 

Nutrição 

Pedagogia 

Processos Gerenciais 

Serviço Social 
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Demônios da Garoa e Chimarruts são atrações do Caraguatatuba 

Summer Festival neste final de semana 

Entre as atrações principais que ainda vão passar pelos palcos da cidade 
estão Planta & Raiz, Os Travessos, Falamansa, Detonautas e Banda Melim 

A programação do Caraguatatuba Summer Festival 2020 continua a todo 
vapor com apresentações de artistas locais e cantores de renome nacional. 
Na sexta-feira (17/01), a partir das 21h, a banda Choro Cinema Mudo realiza 
a abertura do show do grupo Demônios da Garoa, na Praça da Cultura, no 
Centro. 
A banda de samba, Demônios da Garoa foi fundada nos anos 70 e desde 
então faz sucesso nas rodas de bares e de sambas em todo Brasil. Atualmente 
conta com os integrantes Sérgio Rosa, Roberto Barbosa, Dedé Paraizo, Izael 
Caldeira e Ricardo Rosa. 

Para agitar o Caraguatatuba Summer Festival, a banda irá apresentar os seus 
maiores sucessos, como por exemplo, Trem das Onze, Saudosa Maloca, Prova 
de Carinho, Samba do Arnesto e muito mais! 

No bairro Massaguaçu, na sexta-feira, a apresentação fica por conta da cantora 
pop Monique Elly & Banda e no Porto Novo a atração é a banda local de 
rock DNA 012. 

Sábado e domingo 
A programação do Caraguatatuba Summer Festival continua no sábado 
(18/01) com a banda Acoustic Rock, na Praça da Cultura, no Centro. No Porto 
Novo, o show fica por conta da dupla sertaneja Tati & Vitor, e por fim, no 
Massaguaçu, será a vez da banda de sucesso no reggae nacional Chimarruts, 
com a abertura do grupo Tribo Caiçara. 

A banda de reggae Chimarruts foi formada no Rio Grande do Sul nos anos 
2000 e é formada por Rafa Machado, Nê, Diego Dutra, Vinícius Marques, 
Emerson Alemão, Sander Fróis e Rodrigo Maciel. 

Já no domingo (19/01) finalizando as atrações deste final de semana, o DJ 
Lukas Mendes se apresenta às 21h na Praça da Cultura, no Centro. 

O Caraguatatuba Summer Festival segue até 15 de fevereiro na Praça da 
Cultura, Porto Novo e Massaguaçu com shows todos gratuitos. 
Entre as atrações principais que ainda vão passar pelos palcos da cidade 
estão Planta & Raiz, Os Travessos, Falamansa, Detonautas e Banda 
Melim. 
Pôr do Som 



 

 

 

Curtir o pôr do sol com música de qualidade. Esse é o projeto Pôr do Som 
que é realizado no espaço Mirantes da Orla (Camaroeiro), sempre a partir 
das 18h. 
Nesta quinta-feira (16/01) quem se apresenta é Wany Oliver. Já sexta-feira 
(17/01) é a vez de Eliana Bañeza e Marcílio Sousa. No sábado (18/01), o Pôr 
do Som recebe a dupla Jess e Julio e no domingo (19/01) será a vez da banda 
de folk e blues Sunday Travels. 
Arte & Som 
Uma novidade deste ano é o projeto Arte & Som com apresentações na 
Praça do Artesanato (Diógenes Ribeiro de Lima), no Centro da cidade. O 
local recebe inúmeros visitantes por conta da feirinha com a venda de produtos 
de artesãos da cidade. 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, decidiu 
levar música ao local sempre aos sábados, a partir das 19h. E neste 
sábado (18/01) quem se apresenta é o artista Carlinhos Guilbert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Clipping de Notícias: 17/01/2020 
Editoria: Turismo 

Veículo: Massagua News 
Demônios da Garoa, Chimarruts e bandas locais agitam final de 

semana em Caraguatatuba 

 
 
A programação do Caraguatatuba Summer Festival 2020 continua a todo 
vapor com apresentações de artistas locais e cantores de renome 
nacional. 

Hoje (16) quem sobe ao palco é o artista Edinho Abdusom, a partir das 21h, no 
Massaguaçu. Já no Porto Novo, a apresentação é do cantor Daniel Pinheiro. 

Já na sexta-feira (17), a partir das 21h, a banda Choro Cinema Mudo realiza a 
abertura do show do grupo Demônios da Garoa, na Praça da Cultura, no 
Centro. 

A banda de samba, Demônios da Garoa foi fundada nos anos 70 e desde 
então faz sucesso nas rodas de bares e de sambas em todo Brasil. Atualmente 
conta com os integrantes Sérgio Rosa, Roberto Barbosa, Dedé Paraizo, Izael 
Caldeira e Ricardo Rosa. 

Para agitar o Caraguatatuba Summer Festival, a banda irá apresentar os seus 
maiores sucessos, como por exemplo, Trem das Onze, Saudosa Maloca, Prova 
de Carinho, Samba do Arnesto e muito mais! 

No bairro Massaguaçu, na sexta-feira, a apresentação fica por conta da cantora 
pop Monique Elly & Banda e no Porto Novo a atração é a banda local de 
rock DNA 012. 

Sábado e domingo 

A programação do Caraguatatuba Summer Festival continua no sábado 
(18) com a banda Acoustic Rock, na Praça da Cultura, no Centro. No Porto 



 

 

 

Novo, o show fica por conta da dupla sertaneja Tati & Vitor, e por fim, no 
Massaguaçu, será a vez da banda de sucesso no reggae nacional, Chimarruts. 

A banda de reggae Chimarruts foi formada no Rio Grande do Sul nos anos 
2000 e é formada por Rafa Machado, Nê, Diego Dutra, Vinícius Marques, 
Emerson Alemão, Sander Fróis e Rodrigo Maciel. 

Já no domingo (19) finalizando as atrações deste final de semana, o DJ Lukas 
Mendes se apresenta às 21h na Praça da Cultura, no Centro. 

O Caraguatatuba Summer Festival segue até 15 de fevereiro na Praça da 
Cultura, Porto Novo e Massaguaçu com shows todos gratuitos. 

Entre as atrações principais que ainda vão passar pelos palcos da cidade 
estão Planta & Raiz, Os Travessos, Falamansa, Detonautas e Banda 
Melim. 

Pôr do Som 

Curtir o pôr do sol com música de qualidade. Esse é o projeto Pôr do Som 
que é realizado no espaço Mirantes da Orla (Camaroeiro), sempre a partir 
das 18h. 

Na quinta-feira (16) quem se apresenta é Wany Oliver. Já sexta-feira (17) é a 
vez de Eliana Bañeza e Marcílio Sousa. No sábado (18), o Pôr do Som 
recebe a dupla Jess e Julio e no domingo (19) será a vez da banda de folk e 
blues Sunday Travels. 

Arte & Som 

Uma novidade deste ano é o projeto Arte & Som com apresentações na 
Praça do Artesanato (Diógenes Ribeiro de Lima), no Centro da cidade. O 
local recebe inúmeros visitantes por conta da feirinha com a venda de produtos 
de artesãos da cidade. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, decidiu 
levar música ao local sempre aos sábados, a partir das 19h. E neste 
sábado (18) quem se apresenta é o artista Carlinhos Guilbert. 
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Denúncia de plantio de maconha leva PM a prender dupla no 

Travessão em Caraguatatuba 
Uma denúncia anônima colocou a Polícia Militar na cena do crime na quarta-
feira (15), após o COPOM passar as informações para a equipe, citando o 
endereço da residência, onde maconha estaria sendo plantada e drogas sendo 
comercializadas.Os policiais foram até a casa localizada na rua Geraldo 
Gomes de Souza, bairro Travessão em Caraguatatuba. Durante a averiguação 
os policiais nada encontraram que fosse ilícito, inspecionando mais 
detalhadamente, foi localizada uma porção de maconha, 02 “dichavadores”, 01 
balança de precisão, material para embalar drogas, 02 papelotes de cocaína, 
02 aparelhos celulares e, um pé de maconha. Diante dos fatos, a dupla foi 
presa e conduzida para o 1º DP do Porto Novo, onde foi preenchido o Boletim 
de Ocorrência, mantendo os dois homens à disposição da Justiça. 
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Demônios da Garoa e Chimarruts são atrações do 

Caraguatatuba Summer Festival neste final de semana 
A programação do Caraguatatuba Summer Festival 2020 continua a todo vapor 
com apresentações de artistas locais e cantores de renome nacional. 

Nesta quinta-feira (16) quem sobe ao palco é o artista Edinho Abdusom, a 
partir das 21h, no Massaguaçu. Já no Porto Novo, a apresentação é do cantor 
Daniel Pinheiro. 

Já na sexta-feira (17), a partir das 21h, a banda Choro Cinema Mudo realiza a 
abertura do show do grupo Demônios da Garoa, na Praça da Cultura, no 
Centro. 

A banda de samba, Demônios da Garoa foi fundada nos anos 70 e desde 
então faz sucesso nas rodas de bares e de sambas em todo Brasil. Atualmente 
conta com os integrantes Sérgio Rosa, Roberto Barbosa, Dedé Paraizo, Izael 
Caldeira e Ricardo Rosa. 

Para agitar o Caraguatatuba Summer Festival, a banda irá apresentar os seus 
maiores sucessos, como por exemplo, Trem das Onze, Saudosa Maloca, Prova 
de Carinho, Samba do Arnesto e muito mais! 

No bairro Massaguaçu, na sexta-feira, a apresentação fica por conta da cantora 
pop Monique Elly & Banda e no Porto Novo a atração é a banda local de rock 
DNA 012. 

Sábado e domingo 

A programação do Caraguatatuba Summer Festival continua no sábado (18) 
com a banda Acoustic Rock, na Praça da Cultura, no Centro. No Porto Novo, o 
show fica por conta da dupla sertaneja Tati & Vitor, e por fim, no Massaguaçu, 
será a vez da banda de sucesso no reggae nacional Chimarruts, com a 
abertura do grupo Tribo Caiçara. 



 

 

 

A banda de reggae Chimarruts foi formada no Rio Grande do Sul nos anos 
2000 e é formada por Rafa Machado, Nê, Diego Dutra, Vinícius Marques, 
Emerson Alemão, Sander Fróis e Rodrigo Maciel. 

Já no domingo (19) finalizando as atrações deste final de semana, o DJ Lukas 
Mendes se apresenta às 21h na Praça da Cultura, no Centro. 

O Caraguatatuba Summer Festival segue até 15 de fevereiro na Praça da 
Cultura, Porto Novo e Massaguaçu com shows todos gratuitos. 

Entre as atrações principais que ainda vão passar pelos palcos da cidade estão 
Planta & Raiz, Os Travessos, Falamansa, Detonautas e Banda Melim. 

Pôr do Som 

Curtir o pôr do sol com música de qualidade. Esse é o projeto Pôr do Som que 
é realizado no espaço Mirantes da Orla (Camaroeiro), sempre a partir das 18h. 

Nesta quinta-feira (16/01) quem se apresenta é Wany Oliver. Já sexta-feira 
(17/01) é a vez de Eliana Bañeza e Marcílio Sousa. No sábado (18/01), o Pôr 
do Som recebe a dupla Jess e Julio e no domingo (19/01) será a vez da banda 
de folk e blues Sunday Travels. 

Arte & Som 

Uma novidade deste ano é o projeto Arte & Som com apresentações na Praça 
do Artesanato (Diógenes Ribeiro de Lima), no Centro da cidade. O local recebe 
inúmeros visitantes por conta da feirinha com a venda de produtos de artesãos 
da cidade. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, decidiu 
levar música ao local sempre aos sábados, a partir das 19h. E neste sábado 
(18/01) quem se apresenta é o artista Carlinhos Guilbert. 
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Caraguatatuba recebe Desafio de Vôlei com medalhistas 

olímpicos na Arena Verão 
A Arena Verão Esportiva terá mais um final de semana de atividades em 
Caraguatatuba. Neste domingo (19/01), às 10h, ocorre o Desafio 3×3 de Vôlei 
de Praia no espaço montado na praia do Indaiá. 

A disputa 3×3 vai levar o público presente ao delírio com o verdadeiro show 
programado pelos astros da modalidade nacional. São diversos medalhistas 
olímpicos que estarão nas areias de Caraguatatuba e entre os nomes 
confirmados estão: Serginho, Murilo, William, Kalé e Jaqueline. 

Serginho, um dos mais queridos jogadores do país tem em seu currículo, entre 
outros títulos, sete medalhas de ouro da Liga Mundial de Vôlei e mais duas 
medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Murilo foi seis vezes campeão da Liga 
Mundial e tem ainda duas medalhas de prata em Jogos Olímpicos. 

Também confirmado na disputa, William é levantador e um dos destaques da 
modalidade no país. O jogador tem em seu currículo a medalha de ouro nos 
Jogos Olímpicos de 2016, além de duas medalhas de prata sendo elas na Liga 
Mundial e no Campeonato Mundial. Jaqueline é outra grande estrela que estará 
presente no evento. Principal jogadora do Vôlei Osasco, é considerada uma 
das melhores atletas da modalidade em toda a história, tendo em seu currículo 
vitorioso, duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos e mais cinco medalhas 
de ouro em Grand Prix. 

A Arena Verão Esportiva conta com iluminação especial, arquibancadas 
cobertas, palco, vestiário e sanitários. A Prefeitura de Caraguatatuba é 
responsável por manter a estrutura em atividade durante os dias da semana 
com campeonatos municipais de vôlei de praia, futebol de praia, futevôlei, entre 
outras modalidades. 

Todas as atividades realizadas durante a Arena Verão são gratuitas e abertas à 
participação de todos os interessados. 
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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).
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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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PEDAÇODOPARAÍSO. Praia do Deserto é acessível somente por caminhada, e faz parte da Trilha das Sete Praias; esforço, porém, é compensado

COMHISTÓRIA. Igreja Matriz preserva técnica de construção original

O Aquário de Ubatuba ofere-
ce aos seus visitantes a oportu-
nidade de conhecer de perto
um pouco do complexo mun-
do marinho, tendo entre seus
atrativos 12 tanques de água
salgada (entre eles um dos
maiores tanques marinhos do
Brasil, com 80 mil litros), com
representantes da fauna local
e de outros oceanos.

Entre os peixes da fauna na-
cional destacam-se coloridos
cavalos-marinhos e moreias, o
tubarão-lixa, além de garou-
pas, baiacus e outros peixes re-
gionalmente conhecidos. Os
exemplares exóticos são adqui-
ridos de importadoras legal-
mente registradas junto ao Iba-
ma, entre eles, diversas e multi-
coloridas espécies típicas de re-
cifes de corais, o peixe-leão, o
tubarão bambu do Pacífico.

Complementando a exposi-
ção, vários painéis fotográfi-
cos explicam os principais

ecossistemas marinhos, exis-
tindo ainda o Museu da Vida
Marinha, com exemplares da
fauna oceânica expostos sob a
forma de fósseis, esqueletos e
taxidermia.

ATRAÇÕES
Uma das grandes atrações é

o tanque de contato, que per-
mite, como o nome diz, o con-
tato entre os visitantes e diver-
sos exemplares de animais ma-
rinhos, como pepinos e estre-
las-do-mar, ouriços, lagostas
entre outros, sempre com a
orientação de monitor espe-
cializado. O Pinguinário é atra-
ção do Aquário, onde o visitan-
te poderá ver de perto os curio-
sos e fascinantes pinguins de
Magalhães, e alimentá-los de
forma bastante interativa.

A entrada custa R$ 32 no
cartão e R$ 30 no dinheiro. Há
pacotes familiares com descon-
tos progressivos. RP

MENOR PRAIA DO MUNDO. Assim é chamada a Ilha Rachada

REGINALDO PUPO

Especial para o Diário

turismo@dgabc.com.br

Não é exagero afirmar
que o Litoral Norte de São
Paulo é uma das mais belas
regiões do planeta. Afinal,
ainda preserva o que restou
da Mata Atlântica, que prati-
camente se debruça sobre o
Oceano Atlântico, com seu
mar de águas límpidas e cris-
talinas, que mesclam as co-
res verde-esmeralda e azul-
turquesa. E tudo isso ganha
um brilho extra sob o dispu-
tado Sol do verão, que se es-
tende até 20 de março, mas
tem seu ápice neste mês, pe-
ríodo das férias escolares e
de programações exclusivas
– leia mais abaixo.

Quatro cidades (Caragua-
tatuba, Ilhabela, São Sebas-
tião e Ubatuba) dessa região
possuem, juntas, 195 praias,
que deixam turistas brasilei-
ros e estrangeiros de queixo
caído, desde as mais tranqui-
las, perfeitas para crianças,
até as mais agitadas, ideais
para os amantes do surfe e
dos esportes náuticos.

No Litoral Norte o turista
encontrará, além das
praias, dezenas de cachoei-
ras, rios, ilhas, alta gastrono-
mia, cultura, esportes de
aventura, esportes náuti-
cos, lazer, mergulho, vida
marinha, voo livre, sítios ar-
queológicos, bem-estar,
eventos, shows, entreteni-
mento, entre tantas outras
opções. É um turbilhão de
emoções.

Boraceia, em São Sebas-
tião, é uma das praias do Li-
toral Norte mais próximas
de Santo André, situada a
123 quilômetros de distân-
cia, cerca de duas horas de
viagem de carro, pelo siste-
ma Anchieta-Imigrantes. A
Rio-Santos (SP-55) é a úni-
ca rodovia que corta três
das quatro cidades dessa
região, com exceção de
Ilhabela, que é servida ex-
clusivamente pela SP-131,
única que liga o Norte ao
Sul do arquipélago.

A partir de Boraceia, pela
sinuosa, mas espetacular
Rio-Santos, o turista encon-
trará cenários cinematográ-

ficos. É uma das estradas
mais belas do País, justa-
mente por estar localizada
entre a Serra do Mar e o
Atlântico.

É por meio dela que o visi-
tante passará pelas mais ba-
daladas e belas praias sebas-
tianenses, como Barra do
Sahy, Barra do Una, Ju-
quehy, Camburi, Boiçucan-
ga, Maresias, Santiago, Paú-
ba, Toque Toque Pequeno,
Toque Toque Grande, Guae-
cá e Barequeçaba, entre ou-
tras, pelo lado Sul da cida-
de. Após passar pelo Cen-
tro, o turista acessará, ain-
da pela Rio-Santos, as
praias Deserta, Pontal da
Cruz, Arrastão, São Francis-
co, Cigarras e Enseada.

Além de suas belas
praias, São Sebastião possui
riqueza histórica inigualá-
vel. Passear pelo Centro his-
tórico, formado por sete
quarteirões tombados pelo
patrimônio histórico, com
construções dos séculos
XVII e XVIII, é viajar de vol-
ta ao passado. Alguns dos
edifícios, como a Casa Espe-
rança, Casa de Cultura e
Igreja Matriz, ainda preser-
vam suas técnicas de cons-
truções originais, com o uso
de areia e óleo de baleia.

Aproveite para visitar o
Complexo Turístico da Ave-
nida da Praia, com restau-
rantes, cafés, sorveterias, es-
paços para artesanatos, ex-
posições, shows e apresenta-
ções culturais.

EVENTOS
Para esta temporada de

verão, a prefeitura local pro-
gramou série de shows em
seu festival de verão, que
vem sendo realizado na
Avenida da Praia, Maresias
e Boiçucanga. A série come-
çou em dezembro e já se
apresentaram Anitta, João
Bosco e Vinicius, Talis e We-
linton, Gustavo Mioto, Mi-
chel Teló e bandas locais.

A programação prossegui-
rá neste fim de semana com
Grupo Contágeou e Thiagui-
nho (17/1), Festival Católi-
co (18/1), Luciano Mendes
e Henrique e Diego (19/1),
Descontrasamba e Vou Pro
Sereno (24/1), Koala Joe e
L a g u m ( 2 5 / 1 ) ,
Unlimited e Lexa (26/1),
DNA 012 e Lauana Prado
(31/1) e, encerrando a pro-
gramação, Sr. Samba
e Dudu Nobre (1º/2). Os
shows começam a partir
das 20h e são gratuitos.

CONCEITUAL. Prato
de vieiras com creme
de ervilhas e crispy de
presunto parma do
Restaurante Guató
é experiência
sensorial inesquecível

SORAIA ABREU PEDROZO

soraiapedrozo@dgabc.com.br

Embora o que tenha dado
fama internacional a Mare-
sias tenha sido exatamente
suas fortes ondas, que alça-
ram o esportista Gabriel Me-
dina ao título de bicampeão
mundial de surfe, a praia de
São Sebastião oferece muito
mais do que isso. É destino
ideal, inclusive, para casais
que buscam dar uma escapa-
da da loucura do dia a dia,
aproveitar o mar onde o ris-
co de ‘tomar um caldo’ é me-
nor e apreciar a saborosíssi-
ma culinária local.

Para quem adora um ser-
viço de praia e não quer ter
de dar muitos passos entre
o quarto do hotel e a areia,
o tradicional Beach Hotel
Maresias é feito sob medi-
da. Dá para apreciar o mar
do imenso gramado em
frente aos quartos, das mesi-
nhas postas estrategicamen-
te ao lado da piscina ou che-
gar pertinho da água se es-
parramando nas cadeiras
debaixo do guarda-sol. Na-
da melhor do que algumas
horinhas ali apenas ouvin-
do o balanço do mar para
não querer mais outra vida.
Enquanto se aprecia a vista
e o movimento de vaivém
dos banhistas, vale pedir
casquinha de siri (R$ 24) e
porção de isca de peixe (R$
57) acompanhadas de cer-
veja geladinha (de R$ 9 a
13,50). O único senão é que
o hotel não serve água de
coco natural, só em caixi-
nha. Mas há barraquinhas
por perto que a vendem.

Mesmo que o forte calor
do período seja aplacado

por chuva tão intensa quan-
to, isso não é um problema.
Dá para aproveitar e sair pa-
ra comer – e muito bem. Se
a ideia for se deliciar com al-
go bem servido, ou seja, se a
fome estiver grande, vale a
pena dividir o bobó de cama-
rão com arroz e fritas (R$
169) do Restaurante Rave-
nala, localizado no Hotel
Porto Mare – opção de hos-
pedagem pertinho da praia,
a dois quarteirões, e que ofe-
rece 15% de desconto aos
seus hóspedes. Só de lem-
brar a boca enche de água e,
embora a recomendação se-
ja para duas pessoas, três co-
mem tranquilamente. A boa
é pedir um suco de abacaxi
(R$ 9), que vem numa apre-
sentação toda estilosa.

Caso o tempo ruim persis-
ta, passeio cultural que, de
quebra, pode ajudar na di-
gestão, é visitar o Instituto
Gabriel Medina, que tem
museu com itens pessoais
do surfista local, seus tro-
féus mundiais e as pranchas
usadas nas competições. Per-
tinho dali está o Boulevard
Maresias, com dezenas de lo-
jinhas em frente à Praça In-
ternacional do Surfe. Ao la-
do, há feirinha de artesana-
to que normalmente funcio-
na de sexta a domingo, mas
na alta temporada abre to-
dos os dias.

À noite, sugestão de pas-
seio é o Sqina Bar e Restau-
rante Maresias. Para um me-
nu mais econômico, opte pe-
los festivais realizados. Se na
data da visita tiver o de cama-
rão, o prato bem servido no
azeite balsâmico com gerge-
lim e morango é memorável,
especialmente aos amantes

de opções agridoce. Quem
quiser um mais tradicional,
como ao molho branco com
alho-poró ou puxado no azei-
te, alho e salsa, também tem
(pratos acompanham arroz,
salada e fritas por R$ 39). Va-
le muito a pena provar o su-
co de framboesa com moran-
go (R$ 12,50). De sobreme-
sa, não deixe de experimen-
tar o sorvete de palha italia-
na com strudel de banana
(R$ 29). Tudo feito no local.
Durante o verão, o espaço,
que conta com arquitetura
moderna e é situado num
amplo gramado em uma es-
quina, conta com programa-
ção de música ao vivo de
quarta-feira a sábado.

Com o tempo firme, um
convite a fazer é passeio de
barco. A Maresias Tur ofere-
ce passeio de lancha até a
Praia de Calhetas, com dura-
ção de uma hora, por R$
120. Se preferir trilha até o
destino paradisíaco, deserto
e com águas cristalinas, a em-
presa também leva, com du-
ração de três horas e baixo ní-
vel de dificuldade (R$ 70).

ALTA GASTRONOMIA
Se quiser selar com chave

de ouro sua estada em Mare-
sias, o Restaurante Guató, si-
tuado no Hotel Maui Mare-
sias, oferece experiência úni-
ca e conceitual. Para come-
çar, vieiras com creme de er-
vilhas e crispy de presunto
parma (R$ 62). Além de lin-
do, o prato é extremamente
saboroso, o que o torna ines-
quecível. Outro nessa linha
é a cauda de lagosta com as-
pargos e purê de couve-flor
(R$ 97). Para beber, a pink
lemonade cai muito bem
(R$ 12). E, para finalizar, a
sobremesa só quero chocola-
te, com terra de cacau com
nibs e caramelo com flor de
sal (R$ 25).

VERÃ

VISTA PARAOMAR. Cenário visto do gramado do Beach Hotel Maresias é convite à contemplação

ACESSÍVEL. Para matar
a fome com receita
saborosa e, ao mesmo
tempo, que cabe no
bolso, camarão no azeite
balsâmico com gergelim e
morango do Sqina é a dica

Ubatuba preserva praias e ilhas de uma beleza única
Com sua privilegiada e exu-

berante Mata Atlântica como
cenário principal, Ubatuba es-
tá no foco dos turistas que visi-
tam o badalado município lito-
râneo durante o ano inteiro. E
opções não faltam! Com 102
praias, espalhadas em pouco
mais de 100 quilômetros de ex-
tensão, esse paraíso ecológico
oferece opções para todos os
gostos, que vão desde suas lin-
díssimas praias, com ilhas cine-
matográficas, a gastronomia
de fazer inveja a qualquer res-
taurante mediterrâneo.

Para quem gosta de praias
mais tranquilas, as situadas na re-
gião Norte, quase divisa com Pa-
raty (Rio de Janeiro), são ótima
pedida. A maioria delas está cer-
cada pelo verde intenso ainda
preservado da Serra do Mar. Mui-
tas guardam tradicional cultura
caiçara e até de quilombolas.

As vizinhas Praia do Deserto
e a Praia do Cedro fazem parte
da Trilha das Sete Praias e são
pequena amostra do paraíso.
Suas águas têm tons de azul, o
que não é tão comum nessa re-
gião. Para quem parte em ca-
minhada da Praia da Fortale-
za, são três quilômetros até o
Cedro.

A Trilha das Sete Praias é pas-
seio imperdível e coloca o turis-
ta diante de praias desertas,
com cenários de tirar o fôlego. A
trilha começa na Praia da Lagoi-
nha, passa pela Praia do Oeste,
Peres, Bonetinho, Grande Bone-
te, Cedro e finaliza na Praia da
Fortaleza. No percurso, além
das praias e da natureza, o turis-
ta passa por várias nascentes de
água doce. É um lugar super ‘ins-
tagramável’. O tempo do percur-
so varia de quatro a cinco horas,
dependendo da sua disposição.
Não esqueça de levar protetor
solar, repelente e água. Use rou-
pas leves, chapéus ou boné para
se proteger do Sol.

A trilha tem trechos com ní-

veis de média dificuldade, mas
todo esforço vale a pena. A Eco-
tur Turismo realiza o passeio
com guias locais.

Mais acessível, a Praia de Pi-
cinguaba tem pequena faixa de
areia, onde há uma comunida-
de que sobrevive da pesca. Bucó-
lica, é convite ao descanso, en-
quanto se observa o vai e vem
dos barquinhos de pesca que
chegam com peixes fresqui-
nhos, que logo serão degusta-
dos pelos turistas nos restauran-
tes locais de comida caseira. É
de lá que saem alguns barcos
que realizam passeios para algu-
mas ilhas da cidade, entre elas,
a Ilha das Couves. Com seu mar

calmo, é possível fazer mergu-
lhos com snorkel e se deparar
com peixinhos e tartarugas.

Além Das Couves, há outras
ilhas espalhadas pelo litoral de
Ubatuba para você chamar de
‘sua’. A Náutika Tour oferece
passeios nos quais os turistas po-
dem escolher os atrativos a se-
rem visitados. Na Ilha do Prumi-
rim, localizada em frente à
praia de mesmo nome, é possí-
vel fazer mergulhos de snorkel e
observar variedade de peixes e
tartarugas. O lugar é realmente
incrível e a areia dura proporcio-
na até mesmo uma caminhada
de uma ponta à outra da faixa
de areia. Diversos chapéus de

sol, localizados em uma peque-
na vila de pescadores, proporcio-
nam sombras para os dias de
Sol a pique.

O verde intenso do mar salta
aos olhos. A praia que circunda
a ilha é calma, praticamente
não tem ondas e é perfeita para
famílias com crianças. O lugar
tranquilo é um convite à refle-
xão e ao descanso. A ilha não
tem fonte de água potável, mas
há um bar de caiçaras por ali.
Não esqueça de levar protetor
solar, snorkel e muita água.

O pacote da operadora inclui
saídas para a Ilha dos Porcos
(uma hora de parada), Ilha do
Prumirim (duas horas) e Praia

do Alto (40 minutos). Há tam-
bém um roteiro que passa pela
Ilha das Couves, sem desembar-
que, somente mergulho (para-
da de uma hora) e para a Ilha
do Prumirim (duas horas e
meia). Na ida para algumas das
ilhas, a lancha passa por um par-
cel, que é dividido ao meio por
uma fenda, tanto que se chama
Ilha Rachada. Nesta fenda apa-
rece pequeno trecho de areia,
possivelmente dois passos de ex-
tensão, e é tida como a menor
praia do Brasil. Os passeios du-
ram em média cinco horas. As
saídas ocorrem na Praia do Ita-
guá, às 11h30, e o valor é de R$
120 por pessoa. RP

VERÃ PAULISTA

FIMDE TARDE.
Vista deslumbrante
de Maresias

PAULISTA

Maresias também é sinônimo
de descanso e de comer bem

Aquário oferece 12 tanques,
sendo um deles de contato

Sob o Sol do

Ari Paleta/Divulgação

Fotos: Reginaldo Pupo/Divulgação

Ari Paleta/Divulgação

Divulgação

As 195 praias de
quatro cidades do
Litoral Norte deixam
qualquer um de
queixo caído

2.Turismo QUINTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2020 QUINTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2020 Turismo .3
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REGINALDO PUPO

Especial para o Diário

turismo@dgabc.com.br

Encravada ao pé da Serra
do Mar, Caraguatatuba en-
canta por suas belezas natu-
rais e se destaca por possuir
variedade de atrativos que fo-
gem do tradicional sol e praia
– que ainda seguem como a
vedete do destino.

Um dos principais atrativos
buscados pelos visitantes é a
Lagoa Azul, situada na Praia
do Capricórnio. Conhecido
ponto turístico da cidade, tra-
ta-se de uma lagoa de água
doce que contrasta com as for-
tes ondas e o mar aberto, e
apresenta densa vegetação
em seu entorno. Bancos de
areia branca isolam a lagoa
do mar e tornam o local ideal
para banhistas. Durante a
temporada, o guarda-vidas
dá suporte aos visitantes.

O local está distante cerca
de seis quilômetros do Cen-
tro, onde há praia bastante
movimentada, com quios-
ques com música ao vivo. À
noite, há feirinha de artesana-
to com parque de diversões.

Além das praias, é possível
visitar, na região central, o
Teatro Municipal Mário Co-
vas, local onde são realizadas
apresentações artísticas e cul-
turais de grande expressão,
exposições, convenções e ati-
vidades educacionais.

Os amantes da cultura po-
dem visitar também o MACC
(Museu de Arte e Cultura de
Caraguatatuba), museu locali-
zado no Polo Cultural Profª
Adaly Coelho Passos que,
além de preservar e conser-
var o patrimônio, utiliza tec-
nologia, cenografia, contação
de histórias e outros recursos
para recontar a história, prin-
cipalmente a local.

Construída em 1919 com
alvenaria de tijolo, torneira
na Praça Cândido Mota é um
marco na cidade por ter sido
o primeiro ponto a fornecer
água para os moradores da ci-
dade. De lá para cá, a constru-

ção não sofreu nenhum tipo
de alteração e é tombada pelo
patrimônio histórico.

Na mesma praça e tam-
bém erguida com a mesma
técnica construtiva da tornei-
ra, a Igreja Matriz de Santo
Antônio faz a alegria das sol-
teironas de plantão, que fa-
zem do local templo para a
realização de promessas em
busca de matrimônio. A igre-
ja possui hoje aspecto colo-
nial, adquirido com primeira
grande reforma, em 1948,
que descaracterizou sua arqui-
tetura original.

Outra atração turístico-reli-
giosa é justamente a imagem
de Santo Antônio, padroeiro
de Caraguatatuba, localizada
em morro que leva o nome do
santo. A estátua foi construída

em 2008, em substituição a
outra estátua existente junto
ao Mirante de Santo Antônio,
construído nos anos 1950.

O Morro de Santo Antônio,
com 325 metros de altura, tor-
nou-se também o paraíso dos
amantes do voo livre. Aos fins
de semana, os aventureiros
colorem os céus da cidade ao
saltar do morro e, posterior-
mente, aterrissar na praia do
Centro. O lugar possui infraes-
trutura adequada para os sal-
tos de asa-delta e parapente,
e por isso é muito procurado
por profissionais da modalida-
de. De lá a vista é incrível e é
possível ver toda a orla de Ca-
raguatatuba, São Sebastião e
boa parte de Ilhabela.

Os aventureiros que gos-
tam de estar em contato com

a natureza não podem deixar
de visitar o Parque Estadual
da Serra do Mar – Núcleo Ca-
raguatatuba. Cercado por ma-
ta caracterizada pelos altos ín-
dices de umidade e baixa inci-
dência de luz, já que a clarida-
de não consegue alcançar to-
dos os cantos, há quatro tri-
lhas com rios e corredeiras
que podem ser exploradas. O
solo, porém, é acidentado por
causa do relevo da Serra do
Mar. A temperatura pode va-
riar muito, indo de bem quen-
te durante o dia e perde o ca-
lor rapidamente assim que
Sol começa a se pôr.

GASTRONOMIA
Na alta temporada, os turis-

tas saem de suas casas de ve-
raneio, hotéis e pousadas em

busca de restaurantes e barzi-
nhos para apreciar uma boa
gastronomia. A cidade reali-
za, sempre em agosto, o festi-
val gastronômico Caraguá a
Gosto, evento que reúne os
principais restaurantes, quios-
ques e lanchonetes da cidade.
E o Alegro, atual campeão do
festival, tendo o galeto como
melhor prato, é um dos res-
taurantes procurados pelos tu-
ristas, por conta de seu cardá-
pio bem variado, pois tem co-
mida japonesa, pizzas e car-
nes especiais, além de pratos
tradicionais.

Alguns dos sabores das pi-
zzas são bem diferenciados e fo-
gem do tradicional, como a
Adão e Eva, feita sobre molho
de tomate, lâminas de alho-po-
ró, fios de cebola, toque de

cream cheese e cheddar, muça-
rela de búfala. A cobertura é
metade peito de peru (Eva) e a
outra metade com lombo condi-
mentado canadense, com sua-
ve toque apimentado (Adão).
A pizza é finalizada com toma-
te cereja, queijo pecorino roma-
no e azeitonas (R$ 59 a indivi-
dual e R$ 86 a grande).

Os sabores do hot roll tam-
bém são inusitados, como os
de morango, banana, bis e Ro-
meu e Julieta (R$ 18,90). As
carnes especiais, cujos valo-
res são sob consulta, têm ta-
manhos e pesos generosos e
são suficientes para duas pes-
soas. Destaque para o T-Bo-
ne, prime RIB, costela de boi,
costela suína e picanha argen-
tina. Os pratos têm direito a
dois acompanhamentos.

Ilhabela fica ainda mais bonita no verão
COMO IR

Para chegar até São Sebastião, leva-se
em torno de duas horas e meia desde a re-
gião, dependendo em qual praia aportar.
Até Ilhabela, a mais distante das quatro ci-
tadas, são cerca de quatro horas. Durante
todo o caminho, tem-se uma praia colada
na outra, com distâncias entre cinco e dez
minutos de carro. Ou seja, basta pegar as
rodovias Anchieta oua Imigrantes e, então,
pela Rio-Santos, escolher um pedacinho
demar para chamar de seu. Épossível, ain-
da, ‘descer’ pela Rodovia dos Tamoios.

ONDE FICAR:

MARESIAS
Beach Hotel Maresias
Endereço: Rua Francisco Loup, 1.109 –
Maresias – São Sebastião
Telefone: (12) 3500-2143
Informações: info@beachhotelmaresias.
com.br / www.beachhotel.com.br

CARAGUATATUBA
Hotel Areia Branca
Endereço: Av. Dr. Arthur da Costa Filho,
615 - Centro – Caraguatatuba
Telefone: (12) 3882-2133
Informações: contato@hotelareiabran-
ca.com.br / www.hotelareiabranca.
com.br

UBATUBA
Ubatuba Palace Hotel
Endereço: Rua Coronel Domiciano, 500,
Centro – Ubatuba
Telefones: (12) 38324500/(12)
996273535
Informações: www.ubatubapalace.com.br

ILHABELA
Hotel TW Guaimbê Exclusive
Endereço: Avenida Riachuelo, 5.360 –
Praia do Julião – Ilhabela
Telefones: (12) 3894-9304 / (12) 9
9746-3484
Informações: reservas@twguaimbe.com.
br /www.twguaimbe.com.br

ONDE COMER:

MARESIAS
Restaurante Ravenala (fica no Hotel Port o
Mare)
Endereço: R. Sebastião Romão César,
400 – Maresias – São Sebastião
Telefones: (12) 98137-1250 /(12)
3865-5272
Informações: contato@restauranteravenala.
com.br/www.restauranteravenala.com.br

Sqina Bar Maresias
Endereço: Av. Dr. Francisco Loup, 1.338 –
Maresias – São Sebastião
Telefone: (12) 3865-6111
Informações: www.facebook.com/
sqinabar

Restaurante Guató (fica no Hotel Maui)
Endereço: R. Passagem, 99 –
Maresias – São Sebastião
Telefones: (12) 3865-7121/
(12) 3865-7197
Informações: reservas@mauimaresias.
com.br / www.mauimaresias.com.br/
guato

CARAGUATATUBA
Alegro Sushi Pizza Bar
Endereço: Av. Prisciliana de Castilho, 750

– Centro – Caraguatatuba
Telefones: (12) 99703-4677 /
(12) 3883 9215
Informações: www.alegrosushipizzabar.
com.br

UBATUBA
Sullivan Bar e Cervejaria
Local: Rua Guarani, 828 – Itaguá (em fren-
te ao Aquário de Ubatuba)
Telefone: (12) 9 9767-8498
Informações: www.sullivanubatuba.com

Café Pagu
Endereço: Rua dos Pescadores, 20 -
Centro – Ubatuba
Telefone: (12) 3832-7673
Informações: www.facebook.com/
cafepagu/

ILHABELA
Pasta del Capitano
Endereço: Avenida Pedro Paula de Mo-
raes, 703 – Saco da Capela – Ilhabela
Telefone: (12) 3896 5241
Informações: capitano@pastadelcapitano.
com.br / www.pastadelcapitano.com.br

Pimenta de Cheiro
Endereço: Avenida São João, 84 – Praia
do Perequê – Ilhabela
Telefone: (12) 3896 3783
Informações:www.pimentadecheiroilhabe-
la.com.br

Encantos de

Cidade é destino
completo por
oferecer praias,
lagoa, boa comida
e atrativos culturais

GUIA DE VIAGEM

A charmosa Ilhabela ofere-
ce aos visitantes atrativos liga-
dos diretamente à natureza,
como mergulho, birdwachting
(observação de pássaros), es-
portes náuticos, trilhas no Par-
que Estadual da Serra do Mar,
cachoeiras e, claro, dezenas de
praias. Para vivenciar tudo o
que o arquipélago oferece, re-
serve ao menos uma semana
para não deixar escapar ne-
nhum passeio. O amanhecer e
o entardecer são convites para
boas fotos de recordações des-
te lugar apaixonante, já que
nesta época do ano o verde fi-
ca ainda mais intenso e o céu
recebe coloração mais azula-
da, transformando as fotos em
verdadeiros cartões-postais.

Com a câmera ou o celular
na mão, dê volta pela Vila, no-
me carinhoso pelo qual o Cen-
tro da cidade é chamado pelos
moradores. O lugar é um dos
redutos turísticos de Ilhabela
por concentrar bares, restau-
rantes, cafés, lojinhas de arte-
sanatos, sorveterias, pizzarias
e lojas de grifes famosas. É on-
de são realizados os principais
eventos, como shows, festivais
gastronômicos e manifesta-
ções culturais. É também onde
aportam os gigantescos navios
de cruzeiros, por possuir uma
das melhores estruturas de em-
barque e desembarque de pas-
sageiros do País. Somente nes-

ta temporada, que teve início
em novembro, são previstos
256 mil turistas de cruzeiros
na cidade, até março.

Ainda na Vila, vale a pena vi-
sitar o prédio onde funciona a
Secretaria Municipal de Cultu-
ra. Lá há exposições de arte-
sãos locais que produzem seus
trabalhos com matéria-prima
da região. São quadros, barqui-
nhos produzidos em madeira,
porta-joias, abajures, porta-re-
tratos, tecidos pintados com di-
versas técnicas que podem ser
utilizados como pano de pra-
tos, toalhas de mesa e banho,
entre outras infinidades de tra-
balhos. Muitos dos produtos re-
produzem paisagens de Ilhabe-
la, como praias, cachoeiras e
sua mata nativa e são ótima pe-
dida para levar de recordação.

O arquipélago possui exce-

lente infraestrutura hoteleira,
com pousadas mais comuns
até hotéis de alto padrão. Um
deles é o Hotel TW Guaimbê
Exclusive Suites, na praia do
Portinho. O empreendimento,
de frente para o mar, tem pisci-
na de borda infinita, de onde
também se aprecia o oceano.
O cenário convida a mergulho
refrescante, principalmente
nesta época do ano, quando a
temperatura média em Ilhabe-
la varia entre 30ºC e 35ºC.
Aproveite que a extensa pisci-
na está localizada ao lado do
Restaurante Cabana e peça al-
guns dos variados drinks ofe-
recidos pela casa.

E não esqueça, em Ilhabela,
repelente é palavra de ordem
para escapar dos clássicos e te-
midos moradores da ilha: os
borrachudos. RP

Editora: Soraia Abreu Pedrozo.

Diagramação: Paulo Cesar Teixeira Nunes

Encantos de

LAGOA AZUL.
Local, que junta águas
doce e do mar, é um
dos mais visitados
pelos turistas

Divulgação/Aurélio Rufo

PINTURA. Cenários do arquipélago são verdadeiros cartões-postais

CARAGUÁ
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NORTE

Reginaldo Pupo/Divulgação

O irresistível

O verão é, sem dúvida, a época do ano em que a combinação sol, areia e mar fica mais atraente, e o bem

servido Litoral Norte, que possui em quatro de suas cidades (São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela)

195 praias, oferece pacote completo para o turista desfrutar. Inclusive se chover, para aplacar o calor, há dezenas

de opções culturais e gastronômicas para que nada azede o passeio.
Páginas 2 a 4

O irresistível

QUINTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2020


	01_17  Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado hoje na mídia.pdf
	Noroeste News.pdf
	16TU0203.pdf
	16TU04.pdf
	16TU01.pdf

