
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 10 DE DEZEMBRO DE 2019 EDIÇÃO 2621  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Cantata de Natal da
Euterpe encanta público

na matriz em Pinda

35ª Festa de Iemanjá reúne 5 mil
pessoas em Caraguatatuba

Caraguatatuba realiza mais de 700 
testes de HIV e Sífilis durante a 

Campanha “Fique Sabendo”

O Santuário Mariano 
Diocesano de Pindamo-
nhangaba – Igreja Matriz 
recebeu, a já tradicional 
Cantata de Natal da Cor-
poração Musical Euterpe. 
A apresentação foi gratui-
ta e contou com a partici-
pação de grande público.
O evento fez parte da pro-
gramação natalina “Na-
tal Encantado”, realizado 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultura 
e Turismo. O evento teve 
ainda o apoio do pároco 
da matriz, Padre Kleber 
Rodrigues.
A Corporação Musical 
Euterpe se apresentou 
com o coral “Dona Júlia 
San Martin Boaventura” 
e a “Orquestra de Cordas 

A 35ª Festa de Ieman-
já reuniu cerca de 5 mil 
pessoas na praia do Cen-
tro de Caraguatatuba. Or-
ganizado pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Turismo, o 
evento contou com 45 ten-
das montadas ao longo da 
praia. Festeiros de várias 
cidades estiveram no local 
como Jacareí, Mogi das 
Cruzes, Campinas, São 
Paulo, Itatiba, Guaratin-
guetá, Taubaté, Santas Iza-

A Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secreta-
ria de Saúde, promoveu de 
2 a 6 de dezembro, a Cam-
panha “Fique Sabendo” 
em todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS’s). O 
trabalho foi preconizado 
pelo Governo Estadual em 
alusão ao Dia Mundial de 
Combate a AIDS, recorda-
do em 1º de dezembro.
A Unidade de Molés-
tias Infectocontagiosas 
(UAMI) concretizou, ao 
todo, 754 testes rápidos 
para detecção de HIV e 
Sífilis pelo Programa IST 
(Infecções Sexualmente 
Transmissíveis) – AIDS e 
Hepatites Virais.

do Programa Aprendiz”. 
O presidente da Euterpe é 
o maestro Marcos Roberto 
de Souza.
O coral foi criado em 
2018, primeiramente com 
o nome “Coral Adulto da 
Corporação Musical Eu-
terpe”, mas, a partir do 
aniversário de 194 anos 
da Corporação, recebeu o 
nome de “Coral Júlia San 
Martin Boaventura”, ten-
do como maestrina Maria 
Laís Ferreira. 
Na apresentação da matriz 
houve ainda a participa-
ção da professora Patrícia    
Oliveira, intérprete de Li-
bras.
A orquestra de Cordas é 
uma parte da evolução dos 
alunos que participam das 
aulas do Programa Apren-

bel, São José dos Campos, 
além das cinco casas de 
Caraguatatuba. Estiveram 
presentes na cerimônia o 
prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior, o secretá-
rio de Turismo, Rodrigo 
Tavano, o secretário ad-
junto, Cristian Bota, o ide-
alizador da festa, Milton 
Balbino, a representante 
da Casa Esmeralda, Cris-
tiane Tirado e o Pai Alber-
to de Ogum, representan-
te da Abratu (Associação 

Somente, nas Unidades 
Básicas de Saúde, em uma 
programação especial, fo-
ram feitos 340 testes. 
O trabalho também foi 
reforçado em ações no sá-
bado (30/11), na Unidade 
Perequê-Mirim I e, no sá-
bado (07/12), na Praça Di-
ógenes Ribeiro de Lima, 
no Centro de Caraguata-
tuba.
Além dos testes rápidos, 
houve também distri-
buição de preservativos, 
orientação sobre doenças 
sexualmente transmissí-
veis (DST’s), palestras 
sobre HIV; orientação, 
promoção e prevenção da 
sífilis e HIV.

diz. O regente é o maestro 
Willian Jobair.
No total, foram apresen-
tadas dez músicas, sendo 
cinco pelo coral e outras 
cinco pela orquestra. Ao 
final, juntos, apresentaram 
o Medley de Natal. To-
das as peças foram muito 
aplaudidas pelo público 
presente.
Próximas apresentações – 
Além da apresentação da 
Matriz, a Corporação Mu-
sical Euterpe se apresenta 
ainda, no dia 12, às 20 ho-
ras, na Praça do Quartel, 
com a Orquestra de Cor-
das e a Banda de Aprendi-
zes e, no dia 13, também 
às 20 horas, no mesmo lo-
cal, com a Banda Sinfôni-
ca da Corporação Musical 
Euterpe.

Brasileira dos Religiosos 
de Umbanda, Candomblé 
e Jurema). A abertura da 
festa contou com a apre-
sentação do Grupo Odé da 
Mata, depois a apresenta-
ção do Ogā Ruan Caires, 
do Templo Escola Frater-
nidade e Luz de Caragua-
tatuba e Canto do Hino de 
Abertura pelo Ogã Gui-
lherme Correia, da Casa 
Tuccca Caraguatatuba.
“É o segundo ano que par-
ticipamos da festa. Agra-

Segundo a Secretaria de 
Saúde, todas as ações 
do chamado Dezembro 
Vermelho, tiveram como 
objetivo conscientizar a 
população sobre a impor-
tância do diagnóstico pre-
coce do HIV e sífilis.
Dezembro Vermelho
Em 1987, a ONU criou 
esta campanha e, em 1991, 
a fitinha vermelha sur-
giu com artistas de Nova 
York, para lembrar a luta 
contra a AIDS e transmitir 
compreensão, solidarieda-
de e apoio aos portadores 
do vírus HIV. No Brasil, 
o projeto foi adotado em 
1988 pelo Ministério da 
Saúde.

deço a atual gestão, pois 
as casas tem uma dívida 
de gratidão pelo apoio que 
recebem. Somente no ano 
passado, atendemos mais 
de 300 pessoas”, destaca a 
representante da Casa Es-
meralda, Cristiane Tirado.
Quem também agradeceu 
o apoio e parceria pela re-
ligião foi o Ogã Guilher-
me Correia, da Casa Tucc-
ca Caraguatatuba.
Pai Alberto de Ogum, re-
presentante da Abratu, 
reforça a abertura de no-

vas casas no Litoral Nor-
te. “Novas casas estão 
nascendo e vemos essa 
linda missão do prefeito 
de apoiar cada vez mais 
a festividade. Já estamos 
pensando em abrir uma 
sede da Abratu no Litoral 
Norte”.
Emoção marcou o discur-
so do idealizador da festa, 
Milton Balbino. “Ajudei a 
construir a imagem de Ie-
manjá e hoje vejo a gran-
deza da festa. Só tenho a 
agradecer a Secretaria de 

Turismo e ao prefeito que 
tem dado muita força ao 
umbandista”.
Já o prefeito Aguilar Ju-
nior fez questão de lem-
brar dos 35 anos da festa. 
“É uma alegria imensa, 
enquanto gestor, poder 
ajudar a festa e homena-
gear essa referência da 
Umbanda, Senhor Milton. 
Quem toca no coração do 
ser humano é a religião. 
Agradeço a receptividade 
que tenho entre os umban-
distas, fico muito feliz”.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O alho poró é um vegetal da família das cebolas e do alho. Tem um sabor 
mais suave que o das cebolas e é muito usado na cozinha francesa. Como 
a maioria dos vegetais, o alho poró é pobre em calorias. Em cem gramas 
temos sessenta calorias e é fonte de vitamina A, devido a presença de ca-
rotenóides, vitamina C, vitamina K, vitamina B6 e ácido fólico e tem boas 
quantidades de minerais como ferro e manganês. O ácido ajuda a manter o 
equilíbrio da homocisteína no sangue prevenindo doenças cardiovascula-
res e as vitaminas A e C têm funções importantes no sistema imune. O alho 
poró possui composto como a alicina que tem efeito antibacteriano, antivi-
ral, antifúngico e antioxidante, neutralizando os radicais livres produzidos 
pelo corpo. Ainda possui flavonóide como o kaempferol, assim como o 
brócolis e a couve. Esse composto na prevenção de problemas de saúde 
relacionados com aumento do estresse oxidativo e inflamação crônica de 
baixo grau, como alguns tipos de câncer, diabetes tipo dois, doenças car-
diovasculares, obesidade e artrite. Não existe uma recomendação de con-
sumo de alho poró. O ideal é consumir cerca de quatrocentas gramas de 
vegetais por dia, variando os tipos entre frutas, verduras e legumes.       

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas passam 
a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que é fa-
vorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, 
esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine o que 
quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o bom 
possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se alcança a criatividade ficando parado no mesmo lugar.
Uma formiga quando quer voar cria asas.

Serviços de internet e de cobrança 
indevida de empréstimo lideram

reclamações do Procon

O Procon da Prefeitura de 
Caraguatatuba registrou 
um total de 741 procedi-
mentos formalizados du-
rante o mês de novembro 
em seu relatório mensal de 
atividades.
A principal reclamação ao 
órgão de Proteção e Defe-
sa do Consumidor foi em 
relação à cobrança inde-
vida por serviços de inter-
net, seguida por emprésti-
mos consignados. Entre os 
741 procedimentos forma-
lizados, 84 resultaram em 
audiências e desses, seis 
não tiveram o compareci-
mento do fornecedor.
No mês de novembro, o 
Procon  registrou ainda 
259 consultas, 18 atendi-

mentos preliminares, 195 
cartas de informações pre-
liminares (CIP’s) emitidas 
e dessas, 48 tornaram-se 
acordos. Além disso, 25 
atendimentos foram extra 
Procon, ou seja, encami-
nhados para setores com-
petentes e 57 cadastros de 
Nota Fiscal Paulista.
Reclamação – Para o regis-
tro da reclamação, o con-
sumidor deve comparecer 
ao órgão pessoalmente ou 
por meio de terceiros, com 
uma procuração. É preciso 
apresentar RG, CPF e toda 
documentação pertinente 
à reclamação, como nota 
fiscal, ordem de serviço, 
comprovante de pagamen-
to e outros.

O atendimento para re-
gistro de reclamações, re-
torno e cadastro de Nota 
Fiscal Paulista é realizado 
de segunda a quinta-fei-
ra, das 9h às 16h30. As 
audiências são realizadas 
de segunda a quinta-feira, 
das 9h às 16h. Na sexta-
-feira, a equipe fiscaliza os 
locais com mais reclama-
ções dos consumidores. O 
Procon conta com 12 fun-
cionários.
Serviço
Procon de Caraguatatuba
Av. Frei Pacífico Wagner, 
908 – Centro.
Telefone: (12) 3897-8282/ 
(12) 3897-8279
Site: http://procon.cara-
guatatuba.sp.gov.br/
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Idosos e pessoas com
deficiência expõem em

Feira de Artesanato hoje

Secretaria da Fazenda da
Prefeitura de Caraguatatuba faz 

plantão no próximo sábado (14/12)

O Centro Integrado de 
Atenção à Pessoa com 
Deficiência e ao Idoso 
(Ciapi), no bairro Jardim 
Jaqueira realiza nesta ter-
ça-feira (10/12), das 9h às 
17h, a 7ª edição da “Feira 
Delícia e Arte”, que reú-
ne mais de 35 expositores 
participantes. A exposição 
é aberta ao público. Entre 
as mercadorias que serão 
expostas estão, roupas, 

A Secretaria da Fazenda 
tem mais um plantão do 
2º sábado do mês no pró-
ximo dia 14 de dezembro 
(sábado), das 9h às 15h, 
na Prefeitura de Caragua-
tatuba, no Centro. Desde 
novembro de 2018, a se-
cretaria realizou 13 plan-
tões de sábado. Quem não 
pode ir ao Paço Municipal 
durante os dias úteis ou 
tem casa de veraneio, tem 
a oportunidade de utilizar 
serviços e requisitar infor-
mações no Protocolo Ge-
ral, Dívida Ativa, Tributos 
Imobiliários (Cadastro), 
Fiscalização do Comércio, 
Tributação e Expediente 
da Procuradoria Fiscal.
O serviço extraordinário 
continua nos dias 11 de 
janeiro e 8 de fevereiro 
de 2020, no Plantão de 
Verão. O expediente ex-
tra aos sábados começou 
no dia 10 de novembro do 
ano passado.
No Protocolo Geral, o 
contribuinte pode receber 
orientações, dar entrada e 
consultar processos.
A Dívida Ativa emite 
guias, parcelamentos e 
fornece informações e 
orientações sobre proces-
sos novos ou em anda-
mento relativos às dívidas 
vencidas com a Prefeitura 
de Caraguatatuba.
O Cadastro atende o pú-
blico com orientações re-
ferentes ao cadastramento 
de imóveis, transferência 
cadastral, alteração de en-
dereço de notificação de 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU); isen-
ção/remissão, desmem-
bramento e unificação 
de lançamento de IPTU; 
certidões de área e datas, 
confrontações, valor por 
m², identificação de nú-
mero de cadastro, revisões 
de valores e áreas.
A Fiscalização do Co-
mércio promove atualiza-
ções cadastrais, abertura 

cosméticos, artesanatos, 
plantas e alimentos (do-
ces, pães, bolos), vendidos 
por valores acessíveis.
Voltada à economia soli-
dária, o evento proporcio-
na aos usuários do espaço, 
a oportunidade de expor e 
vender seus produtos arte-
sanais produzidos durante 
as oficinas de culinária e 
artesanato. A comunidade 
também estará presente 

de empresas, abertura de 
inscrição para autônomos 
e ambulantes autorizados 
pela comissão, emissão de 
2ª via de impostos e taxas 
vencidas, orientação em 
relação a atividades co-
merciais, prestação de ser-
viços e ambulantes.
Na Tributação, haverá 
emissão de guias infor-
mações, consultas e orien-
tações relacionadas à en-
trada de processos ou em 
andamento relativos a di-
versos tributos.
A Procuradoria Fiscal/
Expediente conta com 
emissão de guias de custas 
processuais, informações 
e orientações sobre a en-
trada de processos ou os 
que estão em andamento, 
relativos a cobranças judi-
ciais.
A Secretaria da Fazenda 
fica no Paço Municipal, 
localizado na Rua Luiz 
Passos Júnior, 50 – Cen-
tro. O horário de atendi-
mento no 2º sábado do 
mês é das 9h às 15h. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3897-8100.
Portal Munícipe
O contribuinte também 
pode acessar uma série 
de serviços da Secretaria 
da Fazenda no site oficial  
http://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/, no link 
Portal Munícipe (lateral 
da página) e requisitar: 
via internet 2ª via do car-
nê do IPTU do exercício, 
Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (IS-
SQN) e/ou taxas de licen-
ças, IPTU do exercício do 
atualizado, ISSQN e taxas 
de licença atualizadas e 
Acordos; certidões venal e 
negativa; guias de Impos-
to Sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI); con-
sultas e requerimentos de 
protocolos; e consulta de 
débitos.
WhatsApp – A Área de Dí-
vida Ativa da Secretaria da 

para expor suas artes.
Toda verba arrecadada 
será revertida para as ofi-
cinas do Ciapi. Exposito-
res externos que participa-
rão da feira terão o recurso 
para consumo próprio, 
como medida que favore-
ça a geração de renda fa-
miliar.
O Ciapi está localizado na 
Avenida Jorge Burihan, 30 
– Jardim Jaqueira.

Fazenda de Caraguatatuba 
agora conta o aplicativo 
WhatsApp para atender 
os contribuintes do muni-
cípio com mais agilidade. 
O serviço é realizado de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 16h30, pelo (12) 
99755-2601. Pelo progra-
ma de telemensagem, os 
cidadãos podem solicitar 
2ª via do carnê de acor-
do, relatórios de débitos, 
guias de pagamentos di-
versos e esclarecimentos 
de dúvidas.
Cronograma de atendi-
mento da Secretaria da 
Fazenda de Caraguatatuba 
no 2º sábado do mês
2019
14 de dezembro
2020 – Plantão de Verão
11 de janeiro
08 de fevereiro
Horário: das 9h às 15h
Informações 
Protocolo Geral – (12) 
3897-8223
Dívida Ativa – (12) 3897-
8182/8166/8222
dividaativa.fazenda@ca-
raguatatuba.sp.gov.br
Tributos Imobiliários 
(Cadastro) – (12) 3897-
8170/8221
cadastro.fazenda@cara-
guatatuba.sp.gov.br
Fiscalização do Comércio 
– (12) 3897-8127/8118
fiscalizacao.fazenda@ca-
raguatatuba.sp.gov.br
Tributação – (12) 3897-
8197
tributacao.fazenda@cara-
guatatuba.sp.gov.br
Procuradoria Fiscal/Expe-
diente – (12) 3897-8187
expediente.procuradoria-
fiscal@caraguatatuba.sp.
gov.br
Portal Munícipe: http://
www.caraguatatuba.sp.
gov.br/pmc/
Endereço: Secretaria da 
Fazenda – Prefeitura de 
Caraguatatuba/Rua Luiz 
Passos Júnior, 50 – Cen-
tro. PABX: (12) 3897-
8100

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 
210/2019 - CONCORRENCIA Nº 001/2019 - EDITAL Nº 053/2019 – A 
Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comu-
nica a necessidade de retificação do Edital Nº 053/2019 e Anexos, 
tendo em vista erro no valor do Plano de Investimento estipulado no 
edital e demais documentos da Licitação para CONCESSÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 
E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE POTIM/SP. Fi-
cam alteradas as datas de abertura e entrega dos envelopes. Entre-
ga dos Envelopes: até as 13h45min do dia 28/01/2020. Abertura dos 
Envelopes: 14h00min do dia 28/01/2020. Local da realização: Prédio 
da Prefeitura Municipal. Demais dados permanecem inalterados. O 
Edital e Anexos retificados poderão ser retirados gratuitamente na 
Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.
br. Maiores informações pelos telefones (12) 3112-9200.
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2º Fórum de Vigilância às Violências 
encerra Campanha em apoio aos 16 

dias de ativismo nesta terça-feira (10)

Prefeitura de Caraguatatuba encerra 
audiências públicas da elaboração 

da Lei de Bairros

Caraguatatuba encerra 
nesta terça-feira (10/12), 
a Campanha em apoio aos 
16 dias de ativismo, com 
o 2º Fórum de Vigilância 
às Violências “Desafios 
na Atenção à Vítima de 
Violência”, que será rea-
lizado das 13h às 18h, no 
Clube Ilha Morena, no 
bairro Morro do Algodão. 
O evento é aberto ao pú-
blico.
O encontro abordará pa-
lestras sobre “Importância 
da Rede no Atendimento 
à Violência”, com a se-
cretária adjunta de Saúde, 
Derci Andolfo; “O olhar 
para o Agressor”, com a 
psicanalista, Juliana Ba-
rony; “Direitos Humanos 
e os atuais desafios”, com 
a promotora da Vara da In-
fância e Juventude de Ca-
raguatatuba, Dra Regiane 
Maria Heil Portes.
Na última sexta-feira 
(6/12), a Prefeitura de Ca-

A Prefeitura Municipal 
finalizou as audiências 
públicas para elaboração 
da Lei de Bairros de Ca-
raguatatuba na sexta-feira 
(6/12), Emei/Emef Profª 
Adolfina Leonor Soares 
dos Santos, no Sumaré. 
Na ocasião, servidores do 
Grupo Gestor da proposta 
explicaram o tema ao pú-
blico, que pôde fazer per-
guntas, esclarecer dúvidas 
e propor sugestões.
A primeira reunião ocor-
reu na última quarta-feira 
(4/12), na Emei/Emef Pro-
fº Alaor Xavier Junqueira, 
no Travessão.  A segunda 
discussão foi na quinta-
-feira (5/12), na Emef Pro-
fª Antonia Antunes Arou-
ca, no Massaguaçu.
Nas audiências públicas, 
a Prefeitura de Caraguata-
tuba foi representada pelo 
secretário de Urbanismo e 
coordenador geral do Gru-
po Gestor para a Elabo-
ração da Lei dos Bairros 
de Caraguatatuba, Wilber 
Schmidt Cardozo, pro-
curadora jurídica Maíza 
Gaspar Rodrigues e pelo 
encarregado dos projetos 
de geotecnologias da se-
cretaria, Marcelo Gomes, 
além dos outros servi-
dores do Grupo Gestor: 
Carmen Luiza Ramos da 
Silva (Secretaria de Meio 
Ambiente), Valéria Cardo-
zo (Secretaria de Urbanis-
mo), Joaquim Leandro de 
Souza Barros (Secretaria 
de Urbanismo) e Joanne 
Torralbo Gimenez Lemos 
(Secretaria da Fazenda).
O encarregado dos proje-
tos de geotecnologias da 
Secretaria de Planejamen-
to Estratégico e Desenvol-

raguatatuba por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania, 
promoveu um evento alu-
sivo à Campanha do “Laço 
Branco”, no auditório da 
Fundacc. A data remete ao 
assassinato de 14 mulhe-
res, em 1989, no Canadá, 
por um homem, que não 
aceitava a ideia de vê-las 
estudando engenharia. O 
evento integra a Campa-
nha em apoio aos 16 dias 
de ativismo, com objetivo 
de conscientizar à popula-
ção sobre a Não Violência, 
seja ela sobre preconceitos 
sociais, raciais, de gênero, 
ao idoso, criança e adoles-
cente, entre outros.
O secretário de Desenvol-
vimento Social e Cidada-
nia, Jonas Fontes, desta-
cou que nestes 16 dias o 
trabalho de conscientiza-
ção é mais intenso, para 
que seja lembrado durante 
os 365 dias do ano. “Es-

vimento, Marcelo Gomes, 
destacou a importância da 
legislação para as ações da 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba.
“A importância da divisão 
do território do municí-
pio em bairros, além dos 
aspectos culturais e de 
identidade do morador em 
relação ao local onde vive, 
está vinculada as estraté-
gias de gestão das políti-
cas municipais. 
Ao adotar o bairro como 
referência territorial, é 
possível definir  estra-
tégias diferenciadas de 
acordo com o perfil da 
comunidade, bem como 
acompanhar e monitorar 
a sua implementação”, ex-
planou.
A minuta do projeto de Lei 
de Bairros de Caragua-
tatuba dever concluída e 
apresentada para o debate 
com a comunidade no 1º 
trimestre de 2020.
O Grupo Gestor e os bair-
ros
Formado por técnicos das 
Secretarias de Planeja-
mento Estratégico e De-
senvolvimento, Assuntos 
Jurídicos, Fazenda, Meio 
Ambiente e Urbanismo, 
o Grupo Gestor para Ela-
boração da Lei de Bair-
ros (Decreto nº 842/2018) 
debateu a criação de um 
projeto de lei de criação, 
delimitação e denomina-
ção de bairros de Cara-
guatatuba, em atendimen-
to a exigências da Lei nº 
10.257/2001 (Estatuto das 
Cidades), Lei Orgânica do 
Município e Plano Diretor 
(LC 42/2011), além das 
necessidades levantadas 
durante procedimentos 

tas situações acontecem 
diariamente e próximo 
de nós. Não podemos ser 
omissos, por isso levar o 
assunto adiante é muito 
importante”, disse.
A abertura do evento teve 
apresentação do grupo 
“Verso e Reverso”, com o 
relato de uma mulher que 
sofreu violência, com base 
no Massacre de Montreal. 
A peça utiliza-se de uma 
nova tendência teatral, 
onde há uma mistura de 
recursos entre imagens, 
áudio e atuação, com ob-
jetivo final, a valorização 
da campanha do Laço 
Branco.
Em seguida, o psicólogo 
Ronaldo Andrade, abor-
dou a importância do pa-
pel do homem na socie-
dade, dando destaque a 
desigualdade, misoginia, 
grupos reflexivos e parti-
cipação do homem na vida 
familiar.

de regularização fundi-
ária, iniciados em 2017. 
Ao longo do ano, o Grupo 
Gestor fez diversas reuni-
ões para tratar do assunto.
Após as pesquisas do Gru-
po Gestor da proposta, o 
município ficaria com 49 
bairros, distribuídos em 
três regiões: Região Sul – 
Perequê-Mirim, Pegorelli, 
Travessão, Poço das An-
tas, Rio Claro, Porto Novo, 
Barranco Alto, Morro de 
Algodão, Serramar (área 
da Fazenda Serramar), 
Praia das Palmeiras, Golfi-
nhos, Pontal Santamarina, 
Jardim Britânia; Região 
Central – Jardim Atlânti-
co, Jardim Aruan, Indaiá, 
Poiares, Gaivotas, Tinga, 
Jardim Jaqueira, Jaragua-
zinho Rio do Ouro, Pon-
te Seca, Caputera, Jardim 
Primavera, Centro, Estrela 
D’Alva, Jardim Califór-
nia, Benfica, Sumaré, Ipi-
ranga, Camaroeiro, Prai-
nha, Martim de Sá, Cidade 
Jardim, Cantagalo; Região 
Norte – Casa Branca, Ola-
ria, Delfim Verde, Jardim 
Santa Rosa (Morro do 
Chocolate), Capricórnio 
II, Capricórnio, Alto do 
Jetuba, Capricórnio III, 
Jetuba, Massaguaçu, Co-
canha, Mococa e Tabatin-
ga.
O mapa com a delimitação 
os bairros de Caraguatatu-
ba e o questionário sobre a 
proposta estão disponíveis 
no link http://leidebairros.
caraguatatuba.sp.gov.br/.
A Secretaria de Planeja-
mento Estratégico e De-
senvolvimento fica na Av. 
Frei Pacífico Wagner, 163, 
piso Superior – Centro. O 
telefone (12) 99779-1638.


