
 

 

 

 



 

 

 

 

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

hoje na mídia 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Terça-feira e Quarta-feira, 21 e 22 de Janeiro de 2020. 

 

Tamoios News 

Cidades 

Prefeitura de Caraguá fará obras para evitar alagamentos no Golfinhos e 

Pontal Santamarina 

 

Cidades 

Instituto Federal de Caraguá abre processo seletivo para cinco cursos de 

graduação 

 

Radar Litoral 

Educação 

Instituto Federal de Caraguatatuba oferece 200 vagas para cinco cursos 

superiores 

 

Variedades 

Carnaval de Caraguatatuba terá shows de Murilo Huff, Preta Gil e Exaltasamba 

 

Portal Caiçara 

Esporte 

Caraguá: Com nova data, show de manobras com motos promete adrenalina 

no Arena Verão Esportiva 

 

Polícia 

Foragido da Fundação Casa é apreendido realizando tráfico de drogas em 

Caraguá 

 

Portal R3 

Polícia 

Procurado pela justiça é preso em Caraguá 

 

Nova Imprensa 

Cotidiano 

Estado quer obras e modernização na Rodovia Rio-Santos entre Caraguá e 

Ubatuba 

 

Cultura 

EMEF Maria Moraes de Caraguatatuba transforma paredes em obra de arte 

https://www.tamoiosnews.com.br/cidades-2/prefeitura-de-caragua-fara-obras-para-evitar-alagamentos-no-golfinhos-e-pontal-santamarina/
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https://radarlitoral.com.br/noticias/14018/instituto-federal-de-caraguatatuba-oferece-200-vagas-para-cinco-cursos-superiores
https://radarlitoral.com.br/noticias/14016/carnaval-de-caraguatatuba-tera-shows-de-murilo-huff-preta-gil-e-exaltasamba
http://www.portalcaicara.com.br/caragua-com-nova-data-show-de-manobras-com-motos-promete-adrenalina-no-arena-verao-esportiva/
http://www.portalcaicara.com.br/caragua-com-nova-data-show-de-manobras-com-motos-promete-adrenalina-no-arena-verao-esportiva/
http://www.portalcaicara.com.br/adolescente-foragido-da-fundacao-casa-e-apreendido-realizando-trafico-de-drogas-em-caragua/
http://www.portalcaicara.com.br/adolescente-foragido-da-fundacao-casa-e-apreendido-realizando-trafico-de-drogas-em-caragua/
https://www.portalr3.com.br/2020/01/procurado-pela-justica-e-preso-em-caragua/
https://novaimprensa.com/2020/01/estado-quer-obras-e-modernizacao-na-rodovia-rio-santos-entre-caragua-e-ubatuba.html
https://novaimprensa.com/2020/01/estado-quer-obras-e-modernizacao-na-rodovia-rio-santos-entre-caragua-e-ubatuba.html
https://novaimprensa.com/2020/01/emef-maria-moraes-de-caraguatatuba-transforma-paredes-em-obra-de-arte.html


 

 

 

Cotidiano 

Fiscalização apreende sorvetes e doa para asilo de Caraguatatuba 

 

Saúde 

Caraguatatuba reforça vacinação contra febre amarela e reforço em crianças 

de 4 anos 

 

Contra&Verso 

Blogueando 

Falando sobre Política 24 

 

Ubatuba Acontece 

Região 

Prefeitura de Caraguatatuba autoriza construção de canal extravasor para 

evitar enchentes no Santamarina e Golfinhos 

 

Saúde 

Caraguatatuba realiza vacinação contra febre amarela com inclusão de reforço 

para crianças de quatro anos 

 

MassaguaNews 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba reforça vacinação contra febre amarela com inclusão de reforço 

para crianças de quatro anos 

 

Litoral em Pauta 

Geral 

O IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) – Caraguatatuba, 

está com processo seletivo aberto para os cursos de graduação. 

 

OVale 

Nossa Região 

Caraguá reforça vacinação contra febre amarela 

 

Nossa Região 

Adolescente foragido da Fundação Casa é detido por tráfico de drogas em 

Caraguá 

 

Repórter Litoral 

Saúde 

Caraguatatuba promove entrega de 130 aparelhos auditivos e zera fila de 

espera 

 

 

https://novaimprensa.com/2020/01/fiscalizacao-apreende-sorvetes-e-doa-para-asilo-de-caraguatatuba.html
https://novaimprensa.com/2020/01/caraguatatuba-reforca-vacinacao-contra-febre-amarela-e-reforco-em-criancas-de-4-anos.html
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https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/01/95823-caragua-reforca-vacinacao-contra-febre-amarela.html
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Geral 

Serramar Shopping prepara a maior liquidação do Litoral Norte 

 

Geral 

Adiantada, obra do sistema de esgotos do Jardim Califórnia já tem 90% de 

redes coletoras instaladas 

 

Geral 

DER abre concorrência para construção de obras na SP-055 

 

AgoraVale 

Informativo 

SISU 2020: Instituto Federal de Caraguatatuba oferta 200 vagas para cinco 

cursos superiores 

 

Saúde 

Caraguatatuba reforça vacinação contra febre amarela  

 

Diário do Litoral 

Estado 

Caraguatatuba recebe 3 mil doses da vacina pentavalente 

 

Litoral Norte 

Caraguá tem 96% de ocupação na virada do ano 

 

Meon 

Circuito Turístico 

Caraguá recebe eventos gratuitos de Surf e SUP 

 

SPRio+ 

Saúde 

Caraguatatuba reforça vacinação contra febre amarela 

 

TV Vanguarda 

Bom Dia Vanguarda 

Litoral Norte tem cinco praias impróprias para banho  

http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/22/serramar-shopping-prepara-a-maior-liquidacao-do-litoral-norte/
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http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2020/01/21/der-abre-concorrencia-para-construcao-de-obras-na-sp-055/
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http://www.meon.com.br/circuitoturisticormvale/caraguatatuba/noticias-de-caraguatatuba/caragua-recebe-eventos-gratuitos-de-surf-e-sup-aos-finais-de-semana
https://www.spriomais.com.br/2020/01/21/caraguatatuba-reforca-vacinacao-contra-febre-amarela/
https://globoplay.globo.com/v/8255642/


 

 

 

Clipping de Notícias: 22/01/2020 

Editoria: Cidades 

Veículo: Tamoios News  

Prefeitura de Caraguá fará obras para evitar alagamentos no 

Golfinhos e Pontal Santamarina 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia nos próximos dias as obras de construção 

do canal extravasor entre os bairros Jardim Britânia e Pontal Santamarina. 

As intervenções são necessárias para dar maior vazão das águas que 

desembocam no Rio Lagoa, oriundas dos bairros Pontal Santamarina, 

Balneário dos Golfinhos, Jardim Britânia e parte da Praia das Palmeiras. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, inicialmente as intervenções iniciais 

serão executadas entre o Rio Lagoa e a Rodovia SP-55, um trecho de 500 

metros. 

Posteriormente, a obra seguirá em direção ao Pontal Santamarina e, com isso, 

haverá necessidade de corte na Rodovia Rio-Santos (SP-55) na altura da 

rotatória do Serramar Shopping. 

Para a intervenção, a Prefeitura pediu autorização do Departamento de 

Estradas de Rodagens (DER) e haverá necessidade de desvios de trânsito na 

SP-55. 

A obra será executada por uma empresa terceirizada que ficou em segundo 

lugar no processo licitatório, já que a primeira colocada desistiu de realizar a 

intervenção no final do ano passado. 

O custo estimado de toda a obra de drenagem é de aproximadamente R$ 1 

milhão e os recursos são provenientes de uma parceria entre a Prefeitura de 

Caraguatatuba e o Fehidro (Fundo de Recursos Hídricos do Estado de São 

Paulo), ligado ao Governo do Estado. A expectativa é de que as obras estejam 

concluídas em abril. 



 

 

 

Clipping de Notícias: 21/01/2020 

Editoria: Cidades 

Veículo: Tamoios News  

Instituto Federal de Caraguá abre processo seletivo para cinco 

cursos de graduação 

 

O IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) – Campus 

Caraguatatuba, está com processo seletivo aberto para os cursos de 

graduação. 

São cinco opções de cursos de nível superior: Engenharia Civil, Licenciatura 

em Física, Licenciatura em Matemática, Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Processos Gerenciais. 

Para concorrer a uma das vagas o candidato deve ter participado do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2019 e não ter zerado na redação. A 

seleção de estudantes será realizada por meio do Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), do Ministério de Educação (MEC). 

As inscrições devem ser feitas de 21 a 26 de janeiro, exclusivamente pela 

internet, no endereço eletrônico http://sisu.mec.gov.br. Não há cobrança de 

taxa de inscrição. 

O edital completo pode ser acessado no site: 

https://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/noticias/processo-seletivo-cursos-

superiores-2020-1 

O IFSP de Caraguatatuba fica na Avenida Bahia, 1739 – Indaiá. 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 21/01/2020 

Editoria: Educação 

Veículo: Radar Litoral  

 

Instituto Federal de Caraguatatuba oferece 200 vagas para 

cinco cursos superiores 

O IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) - Campus 

Caraguatatuba, está com processo seletivo aberto para cinco cursos de nível 

superior: Engenharia Civil, Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática, 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em 

Processos Gerenciais. 

Para concorrer a uma das vagas o candidato deve ter participado do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2019 e não ter zerado na redação. A 

seleção de estudantes será realizada por meio do Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), do Ministério de Educação (MEC). 

As inscrições devem ser feitas de 21 a 26 de janeiro, exclusivamente pela 

internet, no endereço eletrônico http://sisu.mec.gov.br. Não há cobrança de 

taxa de inscrição. 

O edital completo pode ser acessado no site: 

https://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/noticias/processo-seletivo-cursos-

superiores-2020-1 

O IFSP de Caraguatatuba fica na Avenida Bahia, 1739 – Indaiá. 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 21/01/2020 

Editoria: Variedades 

Veículo: Radar Litoral  

 

Carnaval de Caraguatatuba terá shows de Murilo Huff, Preta Gil 

e Exaltasamba 

Preta Gil, Murilo Huff e Exaltamsamba estão entre as atrações confirmadas 

para o Carnaval deste ano em Caraguatatuba. Os shows ocorrem entre o 

domingo e a terça-feira de folia, na Praça da Cultura, no Centro. 

 A divulgação foi feita nas redes sociais pelo secretário de Turismo, Rodrigo 

Tavano. 

O cantor Murilo Huff, que lançou seu primeiro DVD em dezembro de 2018 e 

teve a música “Dois Enganados” com mais de 2 milhões de acesso no 

YouTube em uma semana, em abril do ano passado, será a atração no 

Domingo de Carnaval (23/02). 

Já na Segunda-feira (24), a animação fica por conta do Exaltasamba, 

atualmente formado por Thell, Jeffinho, Magrão e Brilhantina. 

Quem vai agitar a Terça-feira de Carnaval (25) é Preta Gil, que apresenta um 

repertório animado, composto por músicas próprias e muitos sucessos, levando 

ao palco toda sua alegria e irreverência. 

Além dos shows, a Folia em Caraguatatuba terá a sua programação tradicional, 

com os bailes populares nos bairros, desfiles de blocos e o Carnaval de 

Antigamente, entre outras atrações. 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 21/01/2020 

Editoria: Esporte 

Veículo: Portal Caiçara  

 

Caraguá: Com nova data, show de manobras com motos 

promete adrenalina no Arena Verão Esportiva 

O Arena Verão Esportiva 2020, instalado na Praia do Indaiá, em 

Caraguatatuba, recebe neste sábado (25/01), a partir das 18h30, o show com 

apresentações radicais de MotoCross do Freestyle Show. 

O evento seria realizado no dia 12 de janeiro (domingo), mas foi cancelado em 

função das fortes chuvas que atingiram a região. 

As apresentações ficarão por conta de grandes fenômenos do MotoCross 

brasileiro. Entre eles, estão o tetracampeão brasileiro de Freestyle MotoCross, 

o piloto Fred Kyrillos, o campeão mundial Marcelo Simões e Diego Dias, 

protagonista do MTV Sports. 

O público poderá prestigiar diversas manobras realizadas nos campeonatos e 

apresentações no Brasil que prometem tirar o fôlego de qualquer um. Entre as 

manobras estão o whip, onde o piloto gira a moto de lado no ar, para fora, em 

um ângulo de pelo menos 98 graus, e backflip, com um giro de 360 graus para 

trás. 

Outra coisa muito comum em um Freestyle Show é ver um hear tattack, 

traduzido ao pé da letra “ataque cardíaco”. Uma manobra muito arriscada onde 

piloto inclina o corpo para o alto, podendo chegar a ficar perpendicular à moto, 

e esticar a cabeça alterando o campo de visão para trás. A perda do contato 

visual com a moto aumenta a dificuldade da execução. 

Fonte e foto: Prefeitura de Caraguá 



 

 

 

Clipping de Notícias: 21/01/2020 

Editoria: Polícia 

Veículo: Portal Caiçara  

 

Foragido da Fundação Casa é apreendido realizando tráfico de 

drogas em Caraguá 

 21 de janeiro de 2020 admin  0 Comentário Na madrugada desta segunda-

feira, 20/01, uma equipe da Força Tática, em patrulhamento pelo bairro Sumaré 

em Caraguatatuba, avistou um indivíduo que dispensou uma sacola ao 

perceber a presença dos policiais. 

Em entrevista, o suspeito informou estar foragido da Fundação Casa e na 

sacola que ele havia dispensado foi encontrada certa quantia de drogas. Diante 

dos fatos foi dada voz de apreensão ao menor e conduzido à Delegacia onde 

permaneceu à disposição da justiça. 

Com essa ação os militares apreenderam: 229 embalagens de cocaína a 

vácuo, 90 pedras de crack e 45 embalagens de maconha a vácuo. 

Fonte e foto: Vigésimo BPMI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 21/01/2020 

Editoria: Esporte 

Veículo: Portal R3 

Procurado pela justiça é preso em Caraguá 

 

(Foto: Divulgação/PMESP) 

Na noite de segunda-feira, dia 20, equipe da Polícia Militar de Caraguatatuba, 

foi informada de que havia um homem realizando tráfico de drogas pelo bairro 

Britânia. 

No local indicado, os policiais avistararam o suposto envolvido que, ao 

perceber a chegada dos PMs tentou fugir, sendo perseguido e abordado. 

Em pesquisa via COPOM,  foi constatado que o homem estava sendo 

procurado pela justiça pelo crime de roubo, sendo conduzido ao Distrito Policial 

para as deais providências, onde permaneceu a disposição da justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 21/01/2020 

Editoria: Cotidiano 

Veículo: Nova Imprensa  

Estado quer obras e modernização na Rodovia Rio-Santos 

entre Caraguá e Ubatuba 

DER abriu concorrência e investimento está orçado em R$ 10,83 milhões 

 

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria 

de Logística e Transportes, está com edital aberto para contratação das obras 

e modernização na Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego – Rio-Santos (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 os Kms 

77,6 e 77,8, 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 e é preciso entregar no ato um CD-R para 

aquisição da versão em mídia eletrônica. 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 21/01/2020 

Editoria: Cultura 

Veículo: Nova Imprensa  

EMEF Maria Moraes de Caraguatatuba transforma paredes em 

obra de arte 

A ideia surgiu a partir de um pedido de alunos do Ensino Fundamental II de 

unidade de Caraguatatuba 

 

Com o objetivo de renovar o ambiente escolar para melhor receber os alunos 

neste ano de 2020, a EMEF Profª Maria Moraes de Oliveira, localizada no 

Jardim Gaivotas, em Caraguatatuba, inovou ao realizar uma pintura com grafite 

nas paredes da escola. 

A ideia surgiu a partir de um pedido de alunos do Ensino Fundamental II e 

neste ano de 2020, após uma reunião com membros do Conselho Escolar e ao 

analisarem diversos temas, optaram por trazer nas pinturas artísticas nas 

paredes da escola, com referências a aves em menção ao bairro Gaivotas e 

sua rua, com o nome da ave Pica Pau. 

Todo trabalho foi realizado pelo artista e grafiteiro, Bruno Estevan, que teve seu 

trabalho reconhecido pelos professores e diretores da instituição através das 

redes sociais. 

Para realizar o trabalho artístico, a escola utilizou recursos financeiros próprios 

com a (APM) Associação de Pais e Mestres, que é uma ferramenta de gestão 

democrática, criada para colaborar com a direção das unidades escolares e 

para programação de atividades culturais, de lazer e saúde envolvendo toda 

comunidade. 



 

 

 

A diretora da escola, Marcela de Macedo, relata que a escola é o segundo 

ambiente onde os estudantes passam a maior parte do tempo. “Devemos 

sempre fazer o melhor para nossos alunos, trazendo novidade e conhecimento. 

Pretendemos dar autonomia para que eles desenvolvam as próximas artes na 

quadra da escola.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 21/01/2020 

Editoria: Cotidiano 

Veículo: Nova Imprensa  

Fiscalização apreende sorvetes e doa para asilo de 

Caraguatatuba 

Ambulante era de Ubatuba e não tinha licença para atuar na cidade 

 

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 repassado ao 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 

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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Caraguatatuba reforça vacinação contra febre amarela e 

reforço em crianças de 4 anos 

A estratégia de mobilização social deverá ser reforçada para, melhorar a 

cobertura vacinal 

 

A Secretaria de Saúde de Caraguatatuba iniciou 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  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. 

A partir deste ano, 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. 



 

 

 

A 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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Falando sobre Política 24 

Como já afirmamos em colunas anteriores a arregimentação política está em 

alta, porém velada, ou seja, feita nos bastidores, mas como este Blog, este 

colunista e esta coluna tem muita curiosidade, vamos as últimas sobre as 

Eleições 2020. 

Legenda 

O Vereador Dennis Guerra – O Amigo Cão – anunciou que sai do PP – 

Partido Popular – e assume o PRB – Partido Republicano do Brasil em Abril. 

Data 

Abril é a data limite para transferência de legenda visando o pleito de outubro. 

Candidatura 

A troca de partido tem por objetivo lançar a sua candidatura a Prefeito, 

concorrendo junto com os velhos caciques pela cadeira mais cobiçada da 

cidade, localizada na rua Luís Passos Júnior, 50. 

Quinteto 

Dennis Guerra faz parte do Quinteto de Ouro, grupo de 5 Vereadores que 

fazem oposição sistemática a gestão de Bagre Jr. 

Apoio 

Segundo informações Dennis terá o apoio da Igreja Universal, o que será de 

grande valia para a sua estrutura de campanha. 

 



 

 

 

Chacoalha 

Se a troca, nova filiação, pré-candidatura e apoio se concretizarem a 

campanha de Guerra promete balançar a disputa. 

Parceria 

E o Solidariedade em Caraguá enveredou por fazer uma parceria, visando as 

eleições de outubro e tentar algumas cadeiras na Câmara e a Prefeitura. 

Parceiros 

A parceria tinha como parceiros os ex-Vereadores Dadinho e Álvaro Alencar 

Trindade. 

Histórico 1 

Dadinho foi Vereador nas décadas de 70 e 80, na primeira gestão do ex-

Prefeito Bourabeby, tendo participado juntamente com outros líderes da política 

local, como Sílvio Careca, Matheus e Boneca da história política da cidade. 

Marido 

E como a política é algo que contamina, que se torna epidemia, casou-se com 

a ex-Vereadora Madalena Fachini, que também deu uma importante 

contribuição para o desenvolvimento da política local. 

Filha 

E o casamento não rendeu apenas frutos familiares políticos. Rendeu também 

frutos de herança, ou seja, uma das filhas, Alexandra Fachini já concorreu ao 

Legislativo e deve tentar novamente este ano. 

Histórico 2 

O Advogado Álvaro Alencar Trindade foi Vereador por 2 gestões, já se 

candidatou a Prefeito e a Vice-Prefeito. Atualmente está trabalhando a 

candidatura de seu filho Fábio, também Advogado, a Câmara em outubro. 

Acordo 

Segundo consta ambos tinham um acordo que seria o seguinte: Tanto Álvaro 

como Dadinho fariam uma pré-pré-campanha dentro do partido e entre o 

eleitorado em geral. Aquele que estiver com melhor cotação, baseado em 

pesquisa e próximo a data da Convenção, seria o candidato do Solidariedade 

nas Eleições Municipais de 2020. 

Filiação 

Nas Redes Sociais Dadinho postava quase que diariamente a filiação de novos 

membros, na sua maioria Caiçaras e filhos das mais antigas e conhecidas 

famílias locais. 

 



 

 

 

Vinagre 

Nas notas anteriores escrevemos tinha. Sim, o acordo de cavalheiros tinha 

tudo para dar certo e foi para o vinagre, ou seja, não deu certo. 

Preciso dizer que esta coluna continua em seguida??? 
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Prefeitura de Caraguatatuba autoriza construção de canal 

extravasor para evitar enchentes no Santamarina e Golfinhos 

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia nos próximos dias as obras de construção 

do canal extravasor entre os bairros Jardim Britânia e Pontal Santamarina. 

As intervenções são necessárias para dar maior vazão das águas que 

desembocam no Rio Lagoa, oriundas dos bairros Pontal Santamarina, 

Balneário dos Golfinhos, Jardim Britânia e parte da Praia das Palmeiras. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, inicialmente as intervenções iniciais 

serão executadas entre o Rio Lagoa e a Rodovia SP-55, um trecho de 500 

metros. 

Posteriormente, a obra seguirá em direção ao Pontal Santamarina e, com isso, 

haverá necessidade de corte na Rodovia Rio-Santos (SP-55) na altura da 

rotatória do Serramar Shopping. 

Para a intervenção, a Prefeitura pediu autorização do Departamento de 

Estradas de Rodagens (DER) e haverá necessidade de desvios de trânsito na 

SP-55. 

A obra será executada por uma empresa terceirizada que ficou em segundo 

lugar no processo licitatório, já que a primeira colocada desistiu de realizar a 

intervenção no final do ano passado. 

O custo estimado de toda a obra de drenagem é de aproximadamente R$ 1 

milhão e os recursos são provenientes de uma parceria entre a Prefeitura de 

Caraguatatuba e o Fehidro (Fundo de Recursos Hídricos do Estado de São 

Paulo), ligado ao Governo do Estado. A expectativa é de que as obras estejam 

concluídas em abril. 
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Caraguatatuba realiza vacinação contra febre amarela com 

inclusão de reforço para crianças de quatro anos 

A partir de segunda-feira (20), 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. 

Com informações da Prefeitura de Caraguatatuba 
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Caraguatatuba reforça vacinação contra febre amarela com 

inclusão de reforço para crianças de quatro anos 

 

Foto: Arquivo/PMC 

A partir desta segunda-feira (20), 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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O IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) – 

Caraguatatuba, está com processo seletivo aberto para os 

cursos de graduação. 

São cinco opções de cursos de nível superior: Engenharia Civil, Licenciatura 

em Física, Licenciatura em Matemática, Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Processos Gerenciais. 

Para concorrer a uma das vagas o candidato deve ter participado do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2019 e não ter zerado na redação. A 

seleção de estudantes será realizada por meio do Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), do Ministério de Educação (MEC). 

As inscrições devem ser feitas de 21 a 26 de janeiro, exclusivamente pela 

internet, no endereço eletrônico http://sisu.mec.gov.br. Não há cobrança de 

taxa de inscrição. 

O edital completo pode ser acessado no site: 

https://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/noticias/processo-seletivo-cursos-

superiores-2020-1 

O IFSP de Caraguatatuba fica na Avenida Bahia, 1739 – Indaiá. 
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Caraguá reforça vacinação contra febre amarela 

 

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. 

Foto: Divulgação/PMC 

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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Adolescente foragido da Fundação Casa é detido por tráfico de 

drogas em Caraguá 

 

Durante a abordagem, o indivíduo informou que está foragido da Fundação Casa e a PM 

encontrou entorpecentes na sacola que ele havia dispensado. Não foi informada a quantidade 

de drogas. 

Foto: Divulgação/PM 

Um adolescente, que havia fugido da Fundação Casa, foi detido por tráfico de 

drogas durante a madrugada desta segunda-feira (20) em Caraguatatuba. 

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática, em 

patrulhamento pelo bairro Sumaré , avistou o adolescente que dispensou uma 

sacola ao perceber a presença dos policiais. 

Durante a abordagem, o indivíduo informou que está foragido da Fundação 

Casa e a PM encontrou entorpecentes na sacola que ele havia dispensado. 

Não foi informada a quantidade de drogas.  

O adolescente foi conduzido à delegacia e permaneceu à disposição da justiça. 
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Caraguatatuba promove entrega de 130 aparelhos auditivos e 

zera fila de espera 

 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, realizou 

nesta terça-feira (21/01) a entrega de 130 aparelhos auditivos com o objetivo 

de zerar a fila de pacientes que aguardavam pelo benefício. 

A entrega foi realizada na Secretaria de Saúde e beneficiou 63 pacientes com 

deficiência auditiva. O investimento é de R$ 89,7 mil com base em recursos 

municipais. 

A distribuição dos aparelhos foi feita em pequenos grupos com cerca de 10 

pessoas. Os pacientes compareceram acompanhados de um familiar para 

receber orientações básicas a respeito do manejo e cuidados que devem ter 

com os aparelhos. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, falou da satisfação em estar 

presente neste momento tão especial para cada paciente. “Este é um grande 

desafio, pois muita gente precisa de aparelhos auditivos. Espero que isto 

melhore e muito a qualidade de vida de vocês. Estamos zerando novamente a 

fila de espera pelo benefício, assim como fizemos em 2018”, ressaltou. 

Segundo a fonoaudióloga Janaína Gonzaga Marques, da Secretaria da Saúde, 



 

 

 

cada aparelho foi regulado de acordo com o exame de audiometria de cada 

paciente. 

Raimundo Rodrigues da Costa, 78 anos, aguardava pelo aparelho desde 

novembro de 2019. Com problemas de audição, desde os 76 anos, agradeceu 

a iniciativa da Prefeitura de Caraguatatuba. “Eu achei ótimo. Recebi rápido 

demais e deu tudo certo. Para nós, que somos de idade, é maravilhoso contar 

com este aparelho”, disse. 

O secretário de Saúde, Amauri Toledo, ressalta que o uso do equipamento 

requer do usuário um período de adaptação. “A participação e colaboração da 

família é muito importante neste momento”, afirma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clipping de Notícias: 22/01/2020 

Editoria: Geral 

Veículo: Repórter Litoral 

Serramar Shopping prepara a maior liquidação do Litoral Norte 

 

O bota fora de verão acontecerá em janeiro, com descontos de até 70% 

A Liquida de Verão do Serramar Shopping, em Caraguatatuba, está marcada 

para acontecer nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, com descontos imbatíveis que 

podem chegar a 70%. A maior liquidação do Litoral Norte vai beneficiar 

diretamente turistas e moradores locais. 

A mega liquidação de verão tem como objetivo queimar os estoques e abrir 

espaço para a troca de coleções nas lojas participantes, acompanhando o 

calendário de lançamentos da indústria da moda. A campanha promocional 

promete aquecer as vendas no início de 2020. 

O bota fora de verão é a ocasião perfeita para quem deseja renovar o guarda-

roupa para o novo ano e economizar nas aquisições. A queima de estoque 

promete ser uma das maiores dos últimos anos. Para isso, o Serramar 

Shopping vem trabalhando no planejamento da campanha diretamente com os 

lojistas, a fim de que os descontos sejam realmente vantajosos para o 

consumidor. 

A melhor oportunidade de compras do ano! 

A liquidação do Serramar Shopping já é um evento consagrado e esperado 



 

 

 

pelos consumidores da região. Em 2020, o bota fora de verão terá descontos 

incríveis e um grande número de lojas participantes, com diversas opções de 

moda feminina, masculina, infantil, além de calçados, itens de decoração, 

beleza e produtos eletrônicos. Será um final de semana inteiro com ofertas 

imperdíveis. 

Sobre o Serramar Shopping 

O Serramar Shopping foi o primeiro grande centro de lazer e compras do Litoral 

Norte Paulista, inaugurado em 2011. O empreendimento conta com um mix de 

mais de 100 lojas, incluindo as principais lojas âncoras e satélites do mercado 

nacional. 

O shopping é considerado o maior centro de compras em varejo de 

Caraguatatuba, com infraestrutura moderna, projeto arquitetônico sustentável e 

atrações para toda a família. 

Serviço: 

Liquidação de Verão do Serramar Shopping 

Quando: 24, 25 e 26 de janeiro 

Endereço: Avenida José Herculano, 1.086, Pontal de Santa Marina, 

Caraguatatuba (SP). 
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Adiantada, obra do sistema de esgotos do Jardim Califórnia já 

tem 90% de redes coletoras instaladas 

 

Empreendimento deve ser concluído em fevereiro; obras começaram após visita técnica da 

Sabesp e Prefeitura de Caraguatatuba, em novembro 

A Sabesp 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 concluído 

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 em 

benefício de 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. 
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DER abre concorrência para construção de obras na SP-055 

 

Investimento orçado das intervenções é de R$ 10,83 milhões e beneficiarão as cidades de 

Ubatuba e Caraguatatuba 

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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SISU 2020: Instituto Federal de Caraguatatuba oferta 200 vagas 

para cinco cursos superiores 

Para se inscrever a pessoa deve utilizar a nota do ENEM 2019, que foi 

divulgada na última sexta-feira 

O IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) - Campus 

Caraguatatuba, está com processo seletivo aberto para os cursos de 

graduação. 

São cinco opções de cursos de nível superior: Engenharia Civil, Licenciatura 

em Física, Licenciatura em Matemática, Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Processos Gerenciais. 

Para concorrer a uma das vagas o candidato deve ter participado do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2019 e não ter zerado na redação. A 

seleção de estudantes será realizada por meio do Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), do Ministério de Educação (MEC). 

As inscrições devem ser feitas de 21 a 26 de janeiro, exclusivamente pela 

internet, no endereço eletrônico http://sisu.mec.gov.br. Não há cobrança de 

taxa de inscrição. 

O edital completo pode ser acessado no site: 

https://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/noticias/processo-seletivo-cursos-

superiores-2020-1 

O IFSP de Caraguatatuba fica na Avenida Bahia, 1739 - Indaiá. 
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Caraguatatuba reforça vacinação contra febre amarela 

Com inclusão de reforço para crianças de quatro anos 

A partir desta segunda-feira (20), 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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Caraguá recebe eventos gratuitos de Surf e SUP 

As aulas gratuitas acontecem de sexta a domingo, na praia Martim de Sá 

 

Eventos incluem a plataforma da ‘Almasurf’ batizada de ‘Para Todos' 

Foto: Divulgação                                                                                                                                                                                               

A quarta temporada do projeto ‘Surf e SUP Para Todos’ realiza aulas gratuitas 

das modalidades, aos finais de semana do mês de janeiro, em Caraguatatuba. 

Os eventos incluem a plataforma da ‘Almasurf’ batizada de ‘Para Todos’. 

As aulas gratuitas acontecem de sexta a domingo, na praia Martim de Sá.  

Além de Caraguatatuba, São Sebastião também recebe as ações do Para 

Todos. 

São Sebastião sedia duas etapas do Surf e SUP Para Todos nas praias 

Grande e de Guaecá, ambas localizadas na região central do município. 

A primeira acontece entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro e a segunda entre 7 e 

9 de fevereiro. 

Calendário Almasurf Verão Sobre Pranchas 

SUP e Surf Para Todos 

Martins de Sá, Caraguatatuba 24 a 26 de janeiro 10h às 17h 

Praia Grande, São Sebastião 31 de janeiro a 2 de fevereiro  10h às 17h 

Guaecá, São Sebastião 7 a 9 de fevereiro 10h às 17h 
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Caraguatatuba reforça vacinação contra febre amarela 

 

Foto: Divulgação/PMC 

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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