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Caraguá reforça a vacinação contra a Febre Amarela 

 
A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, está 
reforçando a vacinação contra a Febre Amarela em todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), com exceção da UBS Tabatinga. A ação teve início ontem, 
segunda(20) é parte de uma prerrogativa do Ministério da Saúde, que inclui, a 
partir de agora, uma dose de reforço às crianças de quatro anos. 

A caderneta de vacinação de todos os demais munícipes também deve ser 
atualizada com a vacinação contra a doença conforme cada caso, que deverá 
ser averiguado pela equipe de vacinação da UBS de referência do paciente. 

Neste ano, a vacinação contra febre amarela será ampliada no Calendário 
Nacional de Vacinação para todo país. A estratégia de mobilização social 
deverá ser reforçada no sentido de melhorar a adesão da população à 
vacinação e consequentemente melhorar a cobertura vacinal. 

Vale ressaltar que a partir de 2020, 1.101 novos municípios da Região 
Nordeste passarão a ser área com recomendação da vacinação contra a febre 
amarela, conforme as normas do Calendário Nacional de Vacinação, em 
virtude da situação epidemiológica no país e a necessidade de proteger esta 
população contra a doença. 

Febre Amarela 

Febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pela 
picada dos mosquitos infectados e não há transmissão direta de pessoa a 
pessoa. Seus sintomas iniciais são febre com calafrios, dor de cabeça intensa, 
dores nas costas, dores musculares, vômitos e fraqueza. A doença tem 
importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de 
disseminação. 

No ambiente silvestre, o mosquito transmissor é o Haemagogus Sabethes. Já 
no meio urbano, a doença é transmitida pelo Aedes aegypti. 
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DER abre licitação para obras no trecho da SP-55 entre 
Ubatuba e Caraguá 

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria 
de Logística e Transportes, publicou no Diário Oficial do último sábado (18/1) o 
edital Nº 261/2019–CO para contratação das obras e modernização na 
Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego (SP-055). O empreendimento atende 
os municípios de Ubatuba e Caraguatatuba. 

Serão executados os trabalhos de implantação de pista paralela à existente e a 
construção de duas pontes sobre os Rios Maranduba e Arapirá, entre as 
estacas 1213 e 1249 (Km 77,6 e Km 77,8) da Rodovia Doutor Manoel Hyppolito 
Rego (SP-055), incluindo a elaboração do projeto executivo. O valor orçado é 
de R$ 10,83 milhões e o prazo de execução do trabalho é de 12 meses, após o 
início das obras.  

A sessão pública de abertura dos envelopes será no dia 27 de fevereiro, às 
14h30, na sede do DER-SP na capital paulista. As empreiteiras interessadas 
em participar da concorrência poderão consultar o edital pela internet no site 
oficial  http://www.der.sp.gov.br. A versão completa do Edital também pode ser 
retirada na sede do órgão de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, é preciso 
entregar no ato um CD-R para aquisição da versão em mídia eletrônica. 
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Vala no Perequê e Tarumãs, em Caraguá, recebe diversos 
trabalhos de prevenção contra enchentes 

 
Além do desassoreamento também são realizados a roçada e limpeza 
mecanizada do entorno da vala.  
 

 
 
A Prefeitura de Caraguatatuba continua realizando serviços de prevenção 
contra enchentes em toda a cidade. Diversos trabalhos são realizados na vala 
de drenagem da Rua Alta Tensão, que dá vazão as águas dos 
bairros Perequê-Mirim e Tarumãs, localizados na Região Sul da cidade. 
A equipe Regional Sul da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) trabalha 
com uma escavadeira hidráulica para fazer o desassoreamento da vala, assim 
ela terá maior capacidade e vazão de águas das chuvas, consequentemente 
evitando alagamentos. 
Além do desassoreamento também são realizados a roçada e limpeza 
mecanizada do entorno da vala. Um caminhão realiza a retirada dos resíduos 
provenientes do desassoreamento e a Operação Bota-Fora também está em 
ação recolhendo entulho, lixo domiciliar e inservíveis despejados pelos 
munícipes nas margens da vala. 
Porém a Prefeitura de Caraguatatuba orienta aos munícipes a não realizarem 
esse descarte, pois objetos descartados incorretamente também são outra 
causa de alagamentos. Durante as chuvas fortes esses resíduos são 
arrastados pela chuva entupindo as valas de drenagem nos bairros. 
Aproximadamente 2 km da vala de drenagem receberão os serviços da 
Prefeitura. Segundo a previsão até o final do mês de janeiro, todos os trabalhos 
serão concluídos. 
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Campanha “Não dê esmola, dê futuro” realiza 1,2 mil 
abordagens em Caraguatatuba no último trimestre de 2019 

 
Os dados apurados de outubro a dezembro de 2019 demonstram que foram 
realizadas mais de 1,2 mil abordagens das quais foram ofertados 
diversos serviços diferenciados. 
 

 
  
A recuperação e ressocialização de quem vive nas ruas é um desafio para a 
administração pública. Em Caraguatatuba, a Prefeitura Municipal, através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, realiza desde 2017 
a campanha permanente “Não dê esmola, dê futuro”. 
Os dados apurados de outubro a dezembro de 2019 demonstram que foram 
realizadas mais de 1,2 mil abordagens das quais foram ofertados 
diversos serviços diferenciados. 
Entre os serviços estão o fornecimento de passagem para retorno à cidade de 
origem, encaminhamentos para as Casas Transitórias (onde é fornecida 
alimentação completa, acompanhamento médico e psiquiátrico, ocupacional e, 
ao longo do processo de recuperação, são realizadas tentativas de 
reintegração à sociedade), acompanhamento técnico pelo CREAS, 



 

 

 

encaminhamentos para internação (dependência química) e ainda 
a regularização de documentos e benefícios. 
Durante alta temporada, o aumento de movimento, da circulação de pessoas, 
acaba atraindo a migração dessa população para as cidades litorâneas. Devido 
a isso, o trabalho de conscientização é intensificado. A campanha foi veiculada 
em diversas rádios locais, TV, mídias sociais, além da panfletagem. 
A ação faz parte da política pública de Proteção Social Especial do SUAS – 
Sistema Único de Assistência Social, que visa a garantia de direitos da 
população em situação de vulnerabilidade pessoal e social. 
O objetivo da campanha é orientar a população local, temporária (turistas) e as 
instituições sociais que desenvolvem projetos e atendimento junto à população 
em situação de rua, para que não forneçam itens ou valores em dinheiro, mas 
acionem as equipes de abordagem que tomarão providências. 
  
Como ajudar de maneira correta? 
Ao deparar-se com pessoas em situação de rua, o cidadão ou entidade que 
deseja ajudar deve entrar em contato com as equipes da Casa Transitória 
Casa do Caminho ou do CREAS que tomarão com as devidas providências. 
O serviço especializado é ofertado de forma continuada. As equipes são 
compostas por educadores sociais que percorrem a cidade, de segunda à 
sexta-feira, das 8 h às 23 h, e aos sábados, domingos e feriados em horários 
alternados. Quando a situação envolver brigas, ameaças, atos de vandalismo 
ou qualquer tipo de violência, a orientação é acionar imediatamente a Polícia 
Militar através do 190. 
  
Serviço: 

 Casa Transitória Casa do Caminho 
Rua: Banco Itaú, 201 – Porto Novo | Telefone: (12) 3887-6287 

 CREAS – Centro de Referência Especializada de Assistência Social 
Rua: Senador Feijó, n. 165 – Jardim Aruan | Telefone: (12) 3882-5236 
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Caraguatatuba reforça vacinação contra febre amarela com 
inclusão de reforço para crianças de quatro anos 

 
A caderneta de vacinação de todos os demais munícipes também deve ser 
atualizada com a vacinação contra a doença conforme cada caso, que deverá 
ser averiguado pela equipe de vacinação da UBS de referência do paciente. 
  

 
  
A partir desta segunda-feira (20/01), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Saúde, oficializa o trabalho de reforço da vacinação contra a 
Febre Amarela em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com exceção 
da UBS Tabatinga. A ação é parte de uma prerrogativa do Ministério da Saúde, 
que inclui, a partir de agora, uma dose de reforço às crianças de quatro anos. 
A caderneta de vacinação de todos os demais munícipes também deve ser 
atualizada com a vacinação contra a doença conforme cada caso, que deverá 
ser averiguado pela equipe de vacinação da UBS de referência do paciente. 
Neste ano, a vacinação contra febre amarela será ampliada no Calendário 
Nacional de Vacinação para todo país. A estratégia de mobilização social 
deverá ser reforçada no sentido de melhorar a adesão da população à 
vacinação e consequentemente melhorar a cobertura vacinal. 
Vale ressaltar que a partir de 2020, 1.101 novos municípios da Região 
Nordeste passarão a ser área com recomendação da vacinação contra a febre 
amarela, conforme as normas do Calendário Nacional de Vacinação, 



 

 

 

em virtude da situação epidemiológica no país e a necessidade de proteger 
esta população contra a doença. 
  
Febre Amarela            
Febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pela 
picada dos mosquitos infectados e não há transmissão direta de pessoa a 
pessoa. Seus sintomas iniciais são febre com calafrios, dor de cabeça intensa, 
dores nas costas, dores musculares, vômitos e fraqueza. A doença tem 
importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de 
disseminação. 
No ambiente silvestre, o mosquito transmissor é o Haemagogus Sabethes. Já 
no meio urbano, a doença é transmitida pelo Aedes aegypti. 
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Foragido da Fundação Casa é apreendido com drogas em 
Caraguá 

Drogas apreendidas apresentadas no DP. (Foto: Divulgação/PMESP) 
 
Na madrugada desta segunda-feira, dia 20, equipe da Força Tática da Polícia 
Militar de Caraguatatuba, em patrulhamento pelo bairro Sumaré, avistou um 
rapaz dispensando uma sacola, sendo acompanhado e abordado. 

Ao ser indagado pelos policiais, o rapaz informou estar foragido da Fundação 
Casa e na sacola que ele havia dispensado foi encontrada certa quantia de 
drogas. 

Diante dos fatos, o menor foi conduzido ao Distrito Policial para as demais 
providências, onde permaneceu a disposição da justiça. 

Drogas apreendidas: 
229 embalagens de cocaína a vácuo 
90 pedras de crack 
45 embalagens de maconha a vácuo 
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Blitz da Lei Seca surpreende 20 condutores na Operação Verão 
Mais Seguro 

 
 

O Policiamento Rodoviario realizou durante o domingo, dia 19, em 
Caraguatatuba, na Base Operacional 55/1 (Tabatinga) e em Ubatuba SP-055 
km 54+800 (Praia Grande), a Operação Direção Segura. 

Utilizando do novo aparelho etilometro passivo, foram realizados 228 testes e 
44 testes ativos com o aparelho BAF 300. 

Nessa operação, 20 condutores foram surpreendidos sob a influência de álcool, 
acarretando na elaboração do auto de infração e recolha da CNH. 

Coibir a combinação Álcool e Direção, tem sido o grande objetivo do 
Policiamento Rodoviario nessa Operação Verão Mais Seguro. 
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Força-tarefa da fiscalização da Prefeitura de Caraguá apreende 
sorvetes e doa para asilo 

 

Mais de 120 sorvetes foram apreendidos no domingo (19), na praia da 
Mococa, região sul de Caraguatatuba, durante fiscalização da força-tarefa 
criada pela administração municipal. O motivo é que o ambulante, de 
Ubatuba, não tinha licença para atuar na cidade. 

De acordo com a Secretaria da Fazenda (Fiscalização do Comércio), o carrinho 
de sorvete apreendido foi doado para o Fundo Social, enquanto os 121 
sorvetes foram entregues para o Asilo Vila Vicentina. 

No total, as equipes da Fazenda, Secretaria de Urbanismo (Fiscalização de 
Posturas), Saúde (Vigilância Sanitária) e Mobilidade Urbana e Proteção ao 
Cidadão (Transportes) fizeram mais de 150 abordagens nas regiões central, sul 
e norte. 

Foram apreendidos vários produtos praianos e efetuadas diversas 
orientações para a saída de ambulantes irregulares sob a pena de apreensão 
da mercadoria. Um dos casos foi registrado entre os bairros Perequê-Mirim e 
Pegorelli onde a fiscalização identificou um varal com redes e tapetes. 

Na parte de turismo de um dia, a fiscalização envolveu a Secretaria, Empresa 
Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU), Agência de Transportes do 

http://www.portalcaicara.com.br/wp-content/uploads/2020/01/3-3.jpeg


 

 

 

estado de São Paulo (Artesp) e Agência Nacional de Transporte Terrestre 
(ANTT) sendo que dessa última resultou na apreensão de dois ônibus. 

De acordo com a Secretaria de Mobilidade, o veículo seguia para Paraty (RJ) e 
os fiscais identificaram problemas de documentação dos veículos que não 
estavam registrados na ANTT para realizar fretamento turístico. 

A operação foi encerrada com saldo de 30 abordagens dos órgãos que, além 
das apreensões, teve ainda oito autuações da ANTT e duas da Artesp. 

Para o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, capitão 
Campos Junior, o número de autuações e apreensões indica que fiscalização 
tem surtindo bastante efeito. “Os veículos vindos da região metropolitana, 
fiscalizada pela EMTU, já se enquadraram nas regras dadas as reincidentes 
operações”. 

O mesmo indicativo se vê nas autuações feitas pela Artesp e agora com a 
presença da ANTT, o secretário acredita que os fretamentos com destino a 
Caraguatatuba e, por consequência ao Litoral Norte, sejam dentro da 
legalidade. 

Ainda durante o final de semana foram atendidas 14 denúncias de perturbação 
do sossego. Importante destacar que a Prefeitura não dá licença para a venda 
de bebidas alcoólicas fora de estabelecimentos comerciais e, principalmente, 
para menores. 

Dependendo da situação a infração na área da saúde pode gerar desde 
uma penalidade de advertência a multa que varia de leve, sendo 100 VRM’s 
(Valor de Referência do Município), equivalente a R$ 357 até a gravíssima, de 
1.000 VRMs (R$ 3.570). 

Para quem não respeita a lei do silêncio, a multa a residências é de 460 
VRM’s (Valor de Referência do Município), equivalente a R$ 1.642,20. Para 
estabelecimentos comerciais, a sanção é de 718 VRM’s, ou seja, R$ 2.563,26, 
passível, ainda, de interdição e cassação de alvará de funcionamento. 
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Caraguá: obra do sistema de esgotos do Jardim Califórnia já 
tem 90% de redes coletoras instaladas 

 
A Sabesp informou que cumpre cronograma previsto para as obras de 
implantação do sistema de esgotos do Jardim Califórnia, em Caraguatatuba. 
Iniciado após a visita técnica da prefeitura municipal, durante o feriado de 20 de 
novembro, o empreendimento tem prazo de conclusão de 3 meses, mas deve 
ser finalizado antes do prazo final. 
Uma antiga reivindicação da comunidade, o SES Jardim Califórnia está 
localizado no “miolo” do bairro Estrela D’Alva, na região central do município, e 
contará com 1,4 km de redes coletoras e 1 estação elevatória de esgotos para 
atender a 100 famílias que ainda não tinham seus imóveis contemplados com 
sistema de esgotamento sanitário. 
Com investimento na ordem de R$ 1 milhão, as obras estão sendo executadas 
na Avenida Alcides Alves Pereira, Travessa José Arildo, rua Derval Teixeira e 
rua Manoel Amaral, sequencialmente.   
O gerente da Divisão Caraguatatuba, Pedro Rogério de Almeida Veiga, explica 
que pela proximidade do Jardim Califórnia com o centro, que possui cobertura 
total em coleta de esgotos, é uma obrigação e compromisso da Sabesp 
executar essa obra complementar para atender a região em sua totalidade. 
“Estamos com o cronograma adiantado. A Sabesp já assentou 90% das redes 
coletoras e já executou 87% dos ramais domiciliares a serem atendidos pelo 
sistema. Paralelamente, já estamos fazendo a reposição de bloquetes e 
concluímos 55% do trabalho nesse sentido”, finalizou. 

 
 
 

http://www.portalcaicara.com.br/wp-content/uploads/2020/01/vista-a%C3%A9rea_obra-do-Jardim-calif%C3%B3rnia_divulga%C3%A7%C3%A3o_sabesp.jpg
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Adolescente foragido da Fundação Casa é apreendido por 
tráfico de drogas em Caraguatatuba 

Segundo a Polícia Militar, ele jogou uma sacola com entorpecentes no chão ao 
perceber a viatura, mas acabou sendo abordado. 

 
Um adolescente foragido da Fundação Casa foi detido com drogas em Caraguatatuba — Foto: 
Divulgação/ Policia Militar 

 

Um adolescente foragido da Fundação Casa foi detido com porções de 
cocaína, crack e maconha na madrugada desta segunda-feira (20), no bairro 
Sumaré, em Caraguatatuba (SP). 

Segundo a Polícia Militar, ele jogou uma sacola no chão ao perceber a viatura, 
mas acabou sendo abordado. Na sacola foram encontradas 229 embalagens 
de cocaína, 90 pedras de crack, além de 45 embalagens com maconha. 

Ele confessou que era foragido da Fundação Casa, foi apreendido e levado 
para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça. 
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IPTU 2020: prefeituras iniciam distribuição dos carnês do 
imposto 

Confira formas e datas para pagamentos do imposto em São José dos 
Campos, Taubaté, Jacareí, Bragança Paulista, Atibaia e Caraguatatuba. 

 
Entrega dos boletos do IPTU 2020 de Ponta Grossa pelos Correios vai começar na primeira 
quinzena de fevereiro, segundo a prefeitura — Foto: Prefeitura de Ponta Grossa/Divulgação 

 

As cidades da região deram início à entrega dos carnês do Imposto sobre 
Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2020. 

Na maior parte dos municípios, quem paga à vista recebe desconto e os 
valores foram reajustados com base no Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). Veja as condições em cinco cidades abaixo: 

São José dos Campos 

Os 247 mil carnês começaram a ser enviados nesta segunda-feira (20), com 
reajuste de 3,37% de acordo com o IPCA. Quem não receber o carnê, pode 
solicitar a segunda via online ou pelos postos de atendimento da Prefeitura. 

Forma de pagamento: Será possível parcelar o imposto em até 10 vezes ou 



 

 

 

fazer o pagamento à vista com 7,5% de desconto. 

Vencimento: entre os dias 17 a 21 de fevereiro. 

Jacareí 

A prefeitura pretende entregar 98 mil carnês de IPTU em 2020 e espera 
arrecadar acima de R$ 50 milhões com o imposto. Pelo quarto ano consecutivo 
os valores não serão reajustados. Os carnês serão entregues até 30 dias antes 
dos vencimentos. 

Forma de pagamento: Será possível parcelar em até 10 vezes ou realizar o 
pagamento à vista, com desconto de 5% ou 10% - se o contribuinte estiver em 
dia com as obrigações tributárias municipais. 

Vencimento: Tanto a primeira parcela quanto o pagamento à vista deverão ser 
pagos até 15 de março. 

Taubaté 

Serão emitidos cerca de 125 mil carnês, com expectativa de arrecadação em 
torno de R$ 95 milhões. O valor do imposto terá reajuste de 2,55%, de acordo 
com o IPCA, segundo a prefeitura. 

Os carnês começam a ser enviados nesta terça-feira e devem chegar aos 
contribuintes a partir da próxima semana. 

Forma de pagamento: parcelados em até 10 vezes ou à vista. Para conseguir 
10% de desconto no imposto, o contribuinte deve fazer o pagamento até a data 
de vencimento da primeira parcela. Já para o desconto de 5%, o pagamento 
deve ser feito até a data de vencimento da segunda parcela. 

Vencimento: Ainda não há data de vencimento, mas segundo a prefeitura, 
pagamentos à vista ou da primeira parcela devem acontecer entre 19 a 21 de 
fevereiro. 

Bragança Paulista 

Devem ser entregues 70 mil carnês que foram enviados no final de dezembro - 
a estimativa de arrecadação é de cerca de R$ 95 milhões e o reajuste é de 
2,89%. 

Forma de pagamento: poderá ser pago em até 12 vezes ou à vista com 
desconto. 

Vencimento: a primeira parcela deverá ser paga até 25 de janeiro. Já quem 
optar pelo pagamento à vista terá desconto de 5% se fizer o pagamento até 25 
de fevereiro. 

Atibaia 

Os carnês de IPTU começam a ser entregues no dia 3 de janeiro. A 
administração municipal pretende entregar em média 70 mil carnês. Seguindo 
a inflação do IPCA, o imposto na cidade fica 2,53% mais caro. 



 

 

 

 

Forma de pagamento: pode ser parcelado em até 12 vezes. Para o pagamento 
à vista há 5% de desconto. Se o contribuinte tiver quitado os pagamentos dos 
últimos cinco anos dentro do prazo, o desconto valor sobe para 10%. 

Vencimento: a primeira parcela deverá ser paga até 20 de janeiro. Para os 
pagamentos à vista, os contribuintes terão prazo até 20 de março. 

Caraguatatuba 

Na primeira semana de janeiro foram enviados 83 mil carnês. Em 2020 o valor 
teve reajuste de 2,55% de acordo com a correção do Valor de Referência do 
Município (VRM). 

Forma de pagamento: Os contribuintes poderão fazer o parcelamento de até 11 
vezes ou optar pelo pagamento à vista com descontos. 

Vencimento: quem fizer o parcelamento do imposto terá até dia 20 de fevereiro 
para fazer o pagamento. Já quem fizer o pagamento à vista até 31 de janeiro 
terá 10% de desconto. Quem pagar à vista até 20 de fevereiro terá 5% de 
desconto. 
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Vinte motoristas têm CNH suspensa por dirigirem alcoolizados 
no Litoral 

 
Ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu em Ubatuba e 
Caraguatuba. Ao todo, a polícia fez 272 testes do bafômetro nos dois pontos. 

Vinte motoristas tiveram a carteira de habilitação apreendida pela polícia neste 
domingo (19) por dirigirem alcoolizados. A ação foi feita pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) em Caraguatatuba e Ubatuba. 

De acordo com a PRF, as apreensões foram feitas durante a operação Direção 
Segura com pontos de fiscalização na base da polícia na Tabatinga, em 
Caraguatatuba, e na Rio-Santos, em Ubatuba. 

Ao todo, a polícia fez 272 testes do bafômetro nos dois pontos. 
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Continua indefinida situação dos Bananeiros na cidade 

 
Esquecido pelo Poder Público, preterido pelas Autarquias, a Associação dos 
Vendedores de Banana Ouro da SP-99 continua sendo colocada em segundo 
plano, sem uma certeza de que voltará a ocupar um lugar na cidade, sem 
qualquer perspectiva de renda para seus integrantes. 

A Associação dos Vendedores da Banana Ouro da SP-99 nasceu em 1978 e 
atualmente é presidida por Maria de Fátima Rodrigues de Souza, de 62 anos 
desde 2011. Assim como diz o seu nome esta entidade, que ainda não tem um 
registro oficial, apenas revende a Banana Ouro que é plantada na cidade 
vizinha de Ubatuba e leva 12 meses para ser colhida. Ao longo dos anos foram 
32 barracas em 1995 que serviam Turistas, Veranistas e Moradores locais que 
levavam para o seu destino pelo menos um cacho de Banana Ouro. 

Atualmente são apenas nove Bananeiros que mantêm a velha tradição antes 
da sua retirada em 2015, quando a Concessionária Tamoios enviou ofício 
pedindo a saída em 120 dias para as obras de duplicação da Rodovia. Na 
época os Bananeiros recorreram mas acabaram perdendo o espaço de tantas 
décadas. 

Fátima Rodrigues conta que a maioria dos membros no auge de 1995 eram 
aposentados do DER – Departamento Estadual de Estradas e Rodagens – e 
idosos e que com o tempo, alguns foram desistindo ou falecendo, destacando o 
fato de que a venda de Banana Ouro era a principal renda de muitas famílias, 
que durante décadas conseguiram criar seus filhos, adquirir bens e se educar, 
pagando cursos de nível superior e até Pós-Graduação. 



 

 

 

Segundo a Presidente da entidade a situação poderia estar resolvida desde 
1995, na gestão do ex-Prefeito José Sidney Trombini quando foi feito o projeto 
“Praça da Banana”, numa área cedida atualmente por Álvaro Batista, que 
depende da autorização da Artesp – Agência Reguladora dos Transportes no 
Estado de São Paulo, localizada às margens da SP-99 defronte ao posto de 
Atendimento do DER, no bairro do Jaraguazinho, além de aterro. O projeto não 
teve continuidade pois o ex-Prefeito temia represálias por interferir numa 
localidade que não era da área urbana da cidade. 

Fátima Rodrigues conta que a categoria sofre com a falta de respeito do Poder 
Público, insinuando também que a retirada teria algo de político na decisão. 
“Na época da retirada comentaram que derrubaram uma árvore grande!!!”. A 
falta de respeito se mostra quando cita a demora da atual gestão para definir e 
resolver a questão da categoria, ao contrário da gestão anterior, que afirma ter 
dado apoio incondicional enquanto esteve no poder. Outro fato que Fátima 
Rodrigues repudia seria o da probabilidade de acidentes por causa das 
barracas de Bananeiros. “Nunca houve um acidente durante 42 anos, o único 
registro foi de um motorista, que brigando com a esposa, perdeu o controle e 

derrubou a minha barraca”, conta. 

Segundo a Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura de 
Caraguatatuba, técnicos da 
administração se reuniram no final 
do ano passado com 
representantes da Concessionária 
Tamoios para apresentar uma área 
no Rio do Ouro que possa ser 

usada pelos comerciantes de bananas. A ideia é que seja feito um caminho de 
serviço para esse espaço cedido em comodato para o município. 

Diego Chapini, engenheiro de campo, e Lucas Reis, do Jurídico da 
Concessionária Tamoios, explicaram que vão protocolizar um pedido junto à 
Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) para 
autorização. A área apresentada seria ideal para acomodar as nove barracas 
que, anteriormente, ficavam às margens da Rodovia dos Tamoios, na altura do 
KM 82, e foram retiradas do local em maio do ano passado pelo DER. 

A ação judicial que culminou com a retirada dos bananeiros foi movida pelo 
Departamento de Estradas de Rodagens (DER), órgão ligado ao Governo do 
Estado e responsável por toda a rodovia. 

A Artesp também respondeu ao Contra & Verso. “A autorização para a 
manutenção de comércio na faixa de domínio é condicionada a alguns 
procedimentos técnicos e jurídicos estabelecidos pelas leis 1.093/1976 e 
6.366/1988, e a retirada das barracas utilizadas nesse tipo de atividade 
obedece ao previsto nessa legislação e visa preservar a segurança da viária 



 

 

 

dos motoristas e usuários, e também dos comerciantes. Atendidas todas as 
exigências legais, a instalação ou permanência de barraca é permitida nas 
rodovias estaduais paulistas”. 

Continua a Artesp. “A remoção das barracas irregulares ocorre em todas as 
rodovias do Estado. Os comerciantes podem requerer, junto à concessionária, 
a regularização de suas barracas, mas para isso têm de atender a legislação 
vigente, inclusive no que compete o acesso seguro ao ponto para que os 
motoristas acessem e saiam da área. Além da documentação, a 
concessionária e a Artesp analisam as condições de segurança na área de 
domínio para avaliar a possibilidade de autorizar a instalação ou permanência 
da barraca”. 

A nossa Redação fez o mesmo pedido para a Concessionária Tamoios, 
respondendo que a Prefeitura enviou projeto solicitando acesso por via lateral à 
rodovia em área fora da concessão, local em que não existe restrição da 
Concessionária. Sobre não haver registro de acidentes na SP-99, respondeu 
que desconhece estatísticas anteriores ao período de concessão e que 
comercializar na faixa de domínio ou utilizar acostamento de rodovia para esse 

fim está em franco desrespeito ao 
Código Nacional de Trânsito e às 
Normas Rodoviárias vigentes. A 
Concessionária alega que existe 
tratativa entre Bananeiros e 
Prefeitura e que está dando total 
suporte à prefeitura com relação a 
orientações técnicas e projetos. 

Quanto as ações diferentes em 
outros locais da rodovia, como as obras de transferência do Restaurante 
Lanchinho, a Comunicação da Concessionária alega desconhecer tratativas 
diferentes na área administrada pela Concessionária. Finaliza informando que 
para manter os Bananeiros é necessário a implantação de local seguro, dentro 
das normas e legislação vigente. 
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PATs da RMVale oferecem 115 vagas de emprego 
Para concorrer, os interessados devem comparecer ao PAT com RG e carteira 
de trabalho 

 
Oportunidades são em diversas áreas 

Arquivo/Meon 

 

As cidades da RMVale estão com 115 novas vagas de emprego nesta 
segunda-feira (20). Ilhabela é a cidade com mais oportunidades, ao todo são 
73 vagas. São José dos Campos, Jacareí, Pindamonhangaba, Caraguatatuba, 
Lorena, Caçapava e Taubaté também estão com postos abertos. 

Para concorrer às oportunidades, 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 disponíveis em cada uma das cidades: 

São José dos Campos 

Mecânico de Refrigeração – 2 vagas 



 

 

 

Borracheiro – 2 vagas 

Jacareí 

Vigilante – 1 vaga 

Vendedor de 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 

Cabeleireiro – 1 vaga 

Vendedor de Comércio Varejista – 1 vaga 

Marmorista (Construção) – 1 vaga 

Motorista de Caminhão – 1 vaga 

Mecânico de Manutenção e Instalação 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 (exceto obras e estruturas) – 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 em geral – 1 vaga 

Ilhabela 

Biomédico – 1 vaga 

Professor de Matemática Pura (no ensino superior) – 1 vaga 

Professor de Língua Portuguesa – 1 vaga 

Administrador – 2 vagas 

Eletrotécnico na Fabricação, Montagem e Instalação – 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 Médico ou Dentário – 1 vaga 

Recepcionista de Hotel – 3 vagas 

Empregado Doméstico nos Serviços Gerais – 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 

Cabeleireiro – 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 vaga 

Motorista de Carro de Passeio – 2 vagas 

Motorista de Ônibus Urbano – 3 vagas 
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Notícias  

Fiscalização apreende sorvetes na praia da Mococa em 
Caraguatatuba 

 

Mais de 120 sorvetes foram apreendidos no domingo (19), na praia da Mococa, 
região sul de Caraguatatuba, durante fiscalização da força-tarefa criada pela 
administração municipal. O motivo é que o ambulante, de Ubatuba, não tinha 
licença para atuar na cidade. 

 
De acordo com a Secretaria da Fazenda (Fiscalização do Comércio), o carrinho 

de sorvete apreendido foi doado para o 
Fundo Social, enquanto os 121 sorvetes 
foram entregues para o Asilo Vila Vicentina. 

No total, as equipes da Fazenda, Secretaria 
de Urbanismo (Fiscalização de Posturas), 
Saúde (Vigilância Sanitária) e Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Cidadão (Transportes) 
fizeram quase 200 abordagens nas regiões 
central, sul e norte. 

Foram apreendidos vários produtos praianos 
e efetuadas diversas orientações para a 
saída de ambulantes irregulares sob a pena 
de apreensão da mercadoria. Um dos casos 
foi registrado entre os bairros Perequê-Mirim 

http://ubatubaacontece.com.br/category/noticias/


 

 

 

e Pegorelli onde a fiscalização identificou um varal com redes e tapetes. 

Pela Vigilância Sanitária, os agentes notificaram uma lanchonete para cessar 
as atividades de restaurante, autuaram por falta de licença e produtos vencidos 
e descartaram produtos impróprios para o consumo (espetinhos de camarões e 
queijo coalho). Também atenderam denúncias feitas pela Central 156. 

Na parte de turismo de um dia, a fiscalização envolveu a Secretaria, Empresa 
Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU), Agência de Transportes do 
estado de São Paulo (Artesp) e Agência Nacional de Transporte Terrestre 
(ANTT) sendo que dessa última resultou na apreensão de dois ônibus. 

De acordo com a Secretaria de Mobilidade, o veículo seguia para Paraty (RJ) e 
os fiscais identificaram problemas de documentação dos veículos que não 
estavam registrados na ANTT para realizar fretamento turístico. 

A operação foi encerrada com saldo de 30 abordagens dos órgãos que, além 
das apreensões, teve ainda oito autuações da ANTT e duas da Artesp. 

Para o secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, capitão 
Campos Junior, o número de autuações e apreensões indica que fiscalização 
tem surtindo bastante efeito. “Os veículos vindos da região metropolitana, 
fiscalizada pela EMTU, já se enquadraram nas regras dadas as reincidentes 
operações”. 

O mesmo indicativo se vê nas autuações feitas pela Artesp e agora com a 
presença da ANTT, o secretário acredita que os fretamentos com destino a 
Caraguatatuba e, por consequência ao Litoral Norte, sejam dentro da 
legalidade. 

Ainda durante o final de semana foram atendidas 14 denúncias de perturbação 
do sossego. Importante destacar que a Prefeitura não dá licença para a venda 
de bebidas alcoólicas fora de estabelecimentos comerciais e, principalmente, 
para menores. 

Dependendo da situação a infração na área da saúde pode gerar desde uma 
penalidade de advertência a multa que varia de leve, sendo 100 VRM’s (Valor 
de Referência do Município), equivalente a R$ 357 até a gravíssima, de 1.000 
VRMs (R$ 3.570). 

Para quem não respeita a lei do silêncio, a multa a residências é de 460 VRM’s 
(Valor de Referência do Município), equivalente a R$ 1.642,20. Para 
estabelecimentos comerciais, a sanção é de 718 VRM’s, ou seja, R$ 2.563,26, 
passível, ainda, de interdição e cassação de alvará de funcionamento. 
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Estado anuncia a construção de mais uma pista e duas pontes 
na ligação Caraguatatuba-Ubatuba 

 

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria 
de Logística e Transportes, publicou no Diário Oficial de sábado (18), o edital 
Nº 261/2019–CO para contratação das obras e modernização na Rodovia 
Doutor Manoel Hyppolito Rego (SP-055). O empreendimento atende os 
municípios de Ubatuba e Caraguatatuba. 

Serão executados os trabalhos de implantação de pista paralela à existente e a 
construção de duas pontes sobre os Rios Maranduba e Arapirá, entre as 
estacas 1213 e 1249 (Km 77,6 e Km 77,8) da Rodovia Doutor Manoel Hyppolito 
Rego (SP-055), incluindo a elaboração do projeto executivo. O valor orçado é 
de R$ 10,83 milhões e o prazo de execução do trabalho é de 12 meses, após o 
início das obras. 

A sessão pública de abertura dos envelopes será no dia 27 de fevereiro, às 
14h30, na sede do DER-SP na capital paulista. 

As empreiteiras interessadas em participar da concorrência poderão consultar 
o edital pela internet no site oficial http://www.der.sp.gov.br. 

A versão completa do Edital também pode ser retirada na sede do órgão de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, é preciso entregar no ato um CD-R para 
aquisição da versão em mídia eletrônica. 
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