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A GAzetA dos Municípios

Circuito Municipal de Tênis de Mesa reúne mais de 100 participantes

Convênio, Prefeitura de Caraguatatuba 
e Stella Maris cria novos serviços e

aumenta retaguarda de especialidades

Taubaté entra no Top 100 
de cidades inteligentes e 

conectadas do Brasil

Com 137 inscritos, a 2ª 
Etapa do Circuito Muni-
cipal de Tênis de Mesa 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba e a Casa de Saúde 
Stella Maris aumentaram 
o número de atendimentos 
de retaguarda de especia-
lidades em diversas áreas.
A medida só foi efetiva-
da graças às melhorias 
contratuais previstas no 
convênio entre as institui-
ções, bem como exigên-
cias feitas pela Prefeitura 
para que houvesse aumen-
to no repasse financeiro 
ao Instituto das Pequenas 
Missionárias, responsável 
pela administração hospi-
talar do Stella Maris.
O repasse saiu de R$ 2,2 
milhões/mês em 2016 
para R$ 3,6 milhões/mês 
em 2019, porém foram 
criados diversos serviços 
de atendimentos, consul-
tas e plantões com espe-
cialistas. Segundo relató-
rio emitido pela Secretaria 
de Saúde, foram criadas 
as coberturas de urologia, 
nefrologia, psiquiatria, 
cardiologia e vascular.
Além disso, foram implan-
tados seis horas diárias de 
profissionais neurologis-
tas de forma presencial e 
um plantonista 24 horas  e 
mais um médico de plan-
tão de sobreaviso para bu-
comaxilo, especialidades 
muito usadas em casos de 
acidente de trânsito gra-
ves.

Pela primeira vez em cin-
co anos, Taubaté passa a 
figurar no ranking das 100 
cidades inteligentes e co-
nectadas do país.
O ranking Connected 
Smart Cities 2019 tem o 
objetivo de mapear as ci-
dades com maior poten-
cial de desenvolvimento 
no Brasil. Esse estudo é 
desenvolvido desde 2015 
pela consultoria Urban 
Systems e qualifica as ci-
dades mais inteligentes e 
conectadas do país.
Na edição deste ano, são 
apresentados 11 eixos te-
máticos. Taubaté conse-
guiu classificação em três 
desses indicadores. Foram 
avaliados 666 municípios 
com mais de 50 mil habi-
tantes – segundo estimati-
va da população brasileira 
IBGE/2018.
A melhor classificação do 
município é no eixo Edu-
cação. Com 4,537 pontos, 
Taubaté é a 22ª cidade 

de Caraguatatuba foi um 
sucesso. Realizado no úl-
timo sábado (21/09) no 

Ainda de acordo com o re-
latório, houve aumento de 
50% no número de profis-
sionais emergencistas, or-
topedistas, cirurgião geral 
e ultrassonografistas. Em 
acordo com a direção do 
Stella Maris, hoje há vi-
sita diária de todos estes 
especialistas, pois antes 
era somente clínico geral, 
cardiologista, ortopedista 
e casos de cirurgia.
Mais números
O convênio assinado em 
2019 entre Prefeitura de 
Caraguatatuba e o Institu-
to das Pequenas Missioná-
rias possibilitou também 
a contratação de exames 
de tomografia (150 por 
mês) e o aumento de con-
sultas de ortopedia (300/
mês em 2016 para 530/
mês em 2019), consultas 
de cirurgia (100/mês em 
2016 para 330/mês em 
2019), consultas de cirur-
gia de vascular (150/mês 
em 2016 para 180/mês em 
2019). Além disso, houve 
aumento no número de in-
ternações passando de 512 
por mês em 2016 para 668 
por mês em 2019.
Ampliação de leitos
A Prefeitura de Caragua-
tatuba deu início em junho 
nas obras de ampliação de 
54 leitos hospitalares na 
Casa de Saúde Stella Ma-
ris.

do Brasil. Neste eixo te-
mático foram avaliados 
quesitos como vagas em 
universidades, média do 
Enem, docentes com en-
sino superior, Ideb, média 
de alunos por turma, taxa 
de abandono, despesas 
com educação e média de 
hora-aula diária.
No eixo Tecnologia e Ino-
vação, Taubaté ocupa a 
83ª posição no país com 
2,37 pontos. A composi-
ção desse indicador inclui 
percentual de banda lar-
ga de alta velocidade, fi-
bra ótica, cobertura 4/5G, 
percentual de empregos 
formais de nível superior, 
acesso à internet / habi-
tantes, crescimento das 
empresas de tecnologia, 
parques tecnológicos, in-
cubadoras, percentual de 
empregos no setor TIC, 
bolsas CNPQ e patentes.
Taubaté ainda aparece em 
84º lugar, com 5,425 pon-
tos, no indicador Meio 

Ciase Travessão, o evento 
contou com a participação 
atletas de todas as idades.

Conforme o projeto, a 
Santa Casa contará com 
mais 54 novos leitos de 
enfermaria/internação, lei-
tos de urgência e emergên-
cia, leitos de observação, 
além de espaço médico, 
sala de expurgo, copa de 
funcionários, vestiários de 
funcionários, enfermarias, 
espaço de isolamento, 
sala de preparo, farmácia, 
posto de enfermagem, co-
zinha hospitalar, câmaras 
frias, área de inspeção de 
alimentos, copa de distri-
buição, sala de leitos de 
observação, sala de leitos 
de emergência, rouparias, 
consultórios, recepção, 
sala de espera, sala de 
inalação, sala de medica-
ção, área de maca, espaço 
Samu, sala de higieniza-
ção, banheiros acessíveis, 
rampas, estacionamentos, 
paisagismo e guarita nova. 
O investimento gira em 
torno de R$ 14 milhões.
O Stella Maris possui hoje 
157 leitos, sendo 116 para 
pacientes SUS e 41 para 
convênios particulares.
A Prefeitura de Caragua-
tatuba destaca ainda que 
estão em andamento mais 
duas outras obras na Casa 
de Saúde Stella Maris, 
com recursos estaduais e 
federais. Trata-se de mais 
10 leitos de psiquiatria e 
um novo Ambulatório.

Ambiente. São computa-
dos nesse eixo idade mé-
dia da frota de veículos, 
percentual de atendimento 
urbano de água, parali-
sação do abastecimento, 
percentual de perdas na 
distribuição de água, per-
centual de atendimento ur-
bano de esgoto, percentual 
de tratamento de esgoto, 
recuperação de materiais 
recicláveis, potência ou-
torgada de energia eóli-
ca, potência outorgada de 
energia UFV, potência ou-
torgada de biomassa, tari-
fa média, monitoramento 
de área de riscos, percen-
tual de resíduos plásticos 
recuperados e percentual 
de cobertura de coleta de 
resíduos sólidos.
Para as próximas edições 
do ranking, o desafio do 
município é conseguir 
classificação nos demais 
indicadores e obter me-
lhoras nas classificações 
atuais.

Organizado pela Secreta-
ria de Esportes e Recre-
ação, o evento arrecadou 
74 litros de leite, 17 litros 
de óleo, 8 pacotes de papel 
higiênico, além de uma 
cesta básica, que serão do-
ados para o Asilo Lar Vi-
centino.
Este é o terceiro ano que 
o circuito é realizado, e a 
segunda etapa teve 48 ins-
crições a mais em relação 
à primeira.

A professora Mayara 
Cardim destaca a impor-
tância que a modalidade 
está ganhando no muni-
cípio, “Esse aumento nas 
inscrições demonstra o 
quanto os eventos de tênis 
de mesa estão sendo bem 
vistos e estão gerando in-
teresse. Até atletas de ou-
tras cidades querem parti-
cipar”.
Ela lembra ainda que o 
evento começou pequeno, 

com cerca de 30 a 40 par-
ticipações e hoje, pretende 
expandir ainda mais, para 
que atletas de outras cida-
des da região possam par-
ticipar.
Com o objetivo de poten-
cializar a modalidade, dar 
oportunidade para crian-
ças, jovens, adultos e ido-
sos o projeto a inda con-
tribui com doações para 
as instituições que mais 
necessitam.
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Miscelânea
Curiosidades

A origem do hábito grego de quebrar pratos após as refeições perde-se no 
tempo. Acredita-se que esse costume tenha surgido há mais de quatro mil 
anos e é exemplo do modo de pensar dos gregos. Eles valorizam acima 
de tudo os sentimentos e quebram os pratos para mostrar seu desapego às 
coisas materiais. Essa prática ainda hoje está presente nas festas gregas, 
também como forma de demonstrar alegria.
*** 
As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil como as altu-
ras desenvolveram de modo extraordinário sua capacidade de enxergar. 
Não apenas o foco de seus olhos poderem mudar com particular rapidez 
como também seus olhos têm aptidão de ver claramente mais perto ou 
mais longe do que o ser humano. É como se os olhos tivessem combina-
das as propriedades de um microscópio e de um telescópio num mesmo 
instrumento. A capacidade de um falcão enxergar é considerada oito vezes 
maior que a dos humanos e a coruja tem a capacidade de enxergar dez 
vezes mais no escuro.
***
 As lagartas e insetos se parecem com o meio ambiente por codificação ge-
nética exata das formas, cores e texturas dos animais que se igualam com 
seus ambientes naturais. Esses genes aparecem nas espécies por mutação e 
sofre seleção natural, isso é, em um dado momento do processo evolutivo 
surge inseto ou lagarta com características semelhantes ao ambiente e seus 
descendentes têm maiores chances de sobreviverem, isto acontece porque 
os predadores do animal não conseguem vê-los e não poderão comê-los.

Humor 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de 
maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por-
que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer 
propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Fi-
cou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do 
governo federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, 
sendo perseguido pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A 
cada paço que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o 
oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de 
esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma 
nova história melhor. Libertar-se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. 
Não se preocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem 
perder o rumo. Se necessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando 
for demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus 
sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare de caminhar em círculos. Prefira 
ser e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se 
prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da ilusão. 
Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. Que a luz te guie, porém, 
não se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o eleva-
dor, pois sempre haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Culto é aquele que sabe encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os médicos, seus erros são fatais.
Uma boa idéia é um pensamento que deu certo.
A saudade é a nossa alma dizendo onde gostaríamos de estar.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
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Academia Valeparaibana 
convoca para votarem
nos Presidenciáveis

Artista de Tremembé deu 
um show na Catedral da 

Sé, em São Paulo.

A Academia Valeparaiba-
na de Letras e Artes, atra-
vés de seu Presidente Luís 
Roberto da Silva (Alberto 
Mazza), e nos termos da 
decisão unânime dos pre-
sentes em reunião ocorrida 
aos 31/08/2019 CONVO-
CA a todos os seus MEM-
BROS TITULARES  para 
que compareçam  à Sede 
da Unidade, sito no Prédio  
da Faculdade Anhangue-
ra Unidade 1, localizada 
à Avenida Dr. José Ole-
gário de Bartos, número 
46/58, Cep.12060.400 , 
Bairro Vila Nossa Senho-

Tive o prazer de presti-
giar, na manhã deste do-
mingo, O Pianista Daniel 
Vieira tocando o Órgão da 
Majestosa Catedral Góti-
ca, que fica localizada no 
coração da cidade de São 

ra das Graças, Taubaté SP, 
para a CONVENÇÃO a 
ser realizada no dia 28 de 
Setembro/2019, para vo-
tarem nos presidenciáveis 
para o biênio 2020/2021, 
nos seguintes horários: às 
15hO0 min. (Quinze ho-
ras), Primeira Chamada 
é às 15h30 min. (Quin-
ze horas e Trinta minu-
tos), Segunda chamada, 
para a abertura dos traba-
lhos cujo término será às 
16h30 min. Na oportuni-
dade os candidatos inscri-
tos, por ordem alfabética, 
terão o prazo de 10 (dez) 

Paulo. O coro do Santuá-
rio de Aparecida acompa-
nhou as notas de Daniel. 
A Catedral estava lotada 
nesta ocasião, e o Gover-
nador João Dória também 
marcou sua presença. In-

minutos para apresentar 
a proposta em plenário. 
Sendo que após as res-
pectivas apresentações, 
ocorrerá a CONVENÇÃO  
por VOTO SECRETO 
dos presentes. Terminada 
a Convenção, o presiden-
ciável escolhido terá um 
prazo de 30 dias corridos 
para montar a chapa com-
pleta que disputará as elei-
ções no prazo Estatutário  
e Regimental. Taubaté, 
17 de Setembro de 2019 
 Luís Roberto da Silva 
(Alberto Mazza) Presi-
dente da Avla

felizmente, por falta de 
tempo, Daniel Vieira não 
pôde tocar “O Fantasma 
da Ópera” que tanto lhe 
pedi. rsrsrs. Mas nós visi-
tamos a famosa Cripta no 
subterrâneo da Catedral.
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Entenda o Programa
Pro Caraguá

Conselho Municipal de
Educação elege mesa

diretora do biênio 2019-2021

Caraguatatuba promove ações 
do Setembro Amarelo em

diversos pontos do município

A Prefeitura de Caragua-
tatuba lançou no dia 7 de 
agosto o Programa de Re-
vitalização e Obras, o Pró-
-Caraguá.
Serão R$ 240 milhões em 
investimentos, sendo R$ 
88 milhões com recursos 
municipais e R$ 152 mi-
lhões poderão ser através 
de um financiamento com 
a Caixa Econômica Fede-
ral.
O que é o financiamento 
que vamos utilizar?
O Financiamento, a Infra-
estrutura e ao Saneamento 
(FINISA) é um produto 
da Caixa Econômica Fe-
deral, que serve para fa-
cilitar e ampliar o credito 
para obras de infraestrutu-
ra, saneamento, transpor-
te, logística e energia. A 
Caixa libera o dinheiro de 
acordo com o andamento 
da obra, dividido em três 
parcelas.
Por que fazer o financia-
mento?
Para antecipar o futuro. A 
população de Caraguata-
tuba cresce, ao ano, o do-
bro da média do Brasil, se-
gundo o IBGE, e já passa 
dos 121 mil habitantes. O 
financiamento ira permi-
tir a antecipação de obras 
que, com recursos pró-
prios, demorariam muitos 
anos para serem feitas.

O Conselho Municipal de 
Educação de Caraguata-
tuba reuniu-se na última 
semana na Secretaria de 
Educação, para apresenta-
ção dos membros da ges-
tão 2020-2021 e eleição 
da mesa diretora.
A secretária de Educação, 
Márcia Paiva, deu boas-
-vindas aos novos conse-
lheiros, fez uma apresen-
tação sobre as atribuições 
e importância do conse-
lho, colocando-se à dispo-
sição de todos.
Os membros, eleitos na 

Com o tema: “Suicídio: 
Vamos falar sobre isso?”, 
a Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secre-
taria de Saúde, desenvol-
veu uma série de palestras 
dentro da temática em 
diversos pontos da cidade 
durante todo o mês.
Na última sexta-feira 
(20/09), o Auditório da 
Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba 
(Fundacc) recebeu, duran-
te todo o dia, profissionais 
que lidam diariamente 
com a temática em ações 
da Secretaria de Saúde.
O encontro contou com 
palestras da coordenadora 
do Centro de Atenção Psi-
cossocial (Caps – 2), Ce-
cília Piaui; da coordena-
dora do Centro de Apoio 
Psicossocial – Álcool e 
Drogas (Caps AD) e arti-
culadora da Saúde Men-
tal, Clébia Pascoal e do 
psiquiatra, Daniel Goyatá.
“Precisamos nos contagiar 

Quais as vantagens?
A população poderá se 
beneficiar dessas obras, 
mesmo antes delas esta-
rem totalmente pagas, as-
sim como fazemos com 
a casa própria ou o carro, 
por exemplo. A execução 
dessas obras poderão ge-
rar mais de 2 mil empre-
gos diretos, alem dos indi-
retos.
O que o Projeto de Lei 
43/2019?
É o projeto que autoriza 
a contratação desse finan-
ciamento, e já está na Câ-
mara Municipal para ser 
votado.
Outros municípios ou es-
tados já solicitaram finan-
ciamento?
É algo muito comum na 
administração pública nos 
dias atuais, por exemplo; 
São José dos Campos e 
Jacareí já utilizam finan-
ciamentos. Além disso, a 
obra do Hospital Regional 
em Caraguatatuba, que 
esse ano já começará aten-
der as pessoas, está sendo 
paga com dinheiro finan-
ciado. 
Só os municípios que pos-
suem as contas em dia 
podem fazer este tipo de 
financiamento
Qual a taxa de juros? 
Como ele será pago?
A taxa de juros é de 

assembleia geral de 20 de 
agosto de 2019, puderam 
candidatar-se aos cargos 
de presidente, vice-presi-
dente e 1º secretário. Os 
conselheiros interessados 
em concorrer aos cargos 
apresentaram suas propos-
tas, sendo os eleitos: Pre-
sidente: Fernanda Soares 
Azevedo, representante 
de associações, cooperati-
vas, clubes de serviços ou 
movimentos comunitários 
sediados no município; 
Vice-presidente: Sandra 
Nascimento de Oliveira da 

e dar o nosso melhor; pois 
o transtorno mental é um 
trabalho de amor. Não dá 
para fazer curativo”, afir-
mou Cecília durante sua 
exposição.
À tarde, além da continui-
dade das palestras na Fun-
dacc, quem passou pela 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Adhemir Reis, no 
Perequê Mirim, também 
pode participar de uma 
roda de conversa sobre o 
suicídio. A roda foi dirigi-
da pelos terapeutas, Luiz 
Stuff e Rubia Hernandes.
O encontro, aberto ao 
público, teve como foco 
buscar a compreensão dos 
principais motivos que le-
vam alguém a optar pelo 
suicídio e compartilhar os 
principais meios de pre-
venção.
Para Stuff, as pessoas não 
precisam de conhecimen-
to técnico e, sim, de aco-
lhimento. “É importan-
te recebermos elogios e 

0,375% ao mês. Come-
çaremos a pagar o finan-
ciamento depois de dois 
anos, em 96 meses.
A Prefeitura tem capacida-
de de pagamento?
Sim, possui plena capaci-
dade, temos o score AA, 
melhor avaliação do mer-
cado, certidão CAUC, fi-
nalizamos o exercício de 
2018 com superávit.
O dinheiro será deposita-
do na conta de imediato?
A aprovação da Câmara é 
apenas o 1° requisito para 
efetuar-se o financiamen-
to. Após sua aprovação, 
será submetido ao Minis-
tério da Fazenda, que fará 
novamente toda avaliação 
da capacidade financeira 
do Município, sendo obri-
gatório ainda, ajuntado 
de Certidão emitida pelo 
Tribunal de Contas, infor-
mando o cumprimento da 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal, somente após, os 
valores serão liberados.
Quais obras serão feitas? 
O dinheiro pode ser desti-
nado para outras áreas?
O pacote contem 168 
obras, entre elas Ciclo-
via, Iluminação Pública, 
Creches, Pavimentação e 
obras contra enchente. Os 
recursos NÃO poderão 
ser utilizados para outras 
obras.

Silva, representante dos 
professores em exercício 
da docência na rede mu-
nicipal de ensino; 1º Se-
cretário: Paulo Henrique 
Garcia Junior e Suplen-
te de Secretário: Cícero 
Claudio Lima.
O CME foi regulamentado 
pela Lei Municipal 853, 
de 30 de junho de 2000, 
alterada pela Lei Munici-
pal 2.354 de 31 de agosto 
de 2017. Tem por finalida-
de assessorar a Prefeitura 
na formulação da política 
educacional do município.

aceitá-los como verdade e 
sentir-se merecedor; pois 
as pessoas que pensam 
em suicídio são aquelas 
que se sentem desagrega-
das do coletivo. É funda-
mental dar importância 
ao que se pensa e lembrar 
que uma palavra dita pode 
tirar alguém do buraco”, 
destacou.
No sábado (21) à noite, a 
pista de skate do Centro 
também foi palco de di-
versas atrações de com-
bate ao suicídio com o 
grupo Conexão Jovem. 
A programação contou 
com muita música e ener-
gia positiva junto aos ra-
ppers Manu Azul e Josh. 
O grupo Conexão Jovem 
também marcou presença 
com peça teatral dentro da 
temática do combate ao 
suicídio. 
Quem curtiu por lá tam-
bém pode conferir o som 
da Banda Nível 1 e Meno-
rah.



página 4 A GAzetA dos Municípios 24 de setembro de 2019

Parque da Moçota recebe 
alunos da APAE para aula 

de educação ambiental

Inscrições para Vestibulinho 
da EM Tancredo vão
até dia 08 de outubro

Palestrante do Empreenda afirma que
Caraguatatuba tem capacidade para

receber aeronaves com até 200 passageiros

No dia 20 de setembro, o 
Parque Ecológico da Mo-
çota recebeu duas turmas 
de alunos da APAE (As-
sociação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais 
de Caçapava) para aulas 
sensoriais de educação 
ambiental, com o objeti-
vo de aproximar os alunos 
da natureza. As atividades 
foram conduzidas pelos 

Interessados nos cursos 
técnicos da EM Presiden-
te Tancredo de Almeida 
Neves já podem efetuar 
sua inscrição para o Ves-
tibulinho 2020. O prazo é 
até o dia 08 de outubro e 
a prova está prevista para 
o dia 19 do mesmo mês 
(sábado), a partir das 13h, 
na sede da escola, que fica 
na avenida Rio Grande do 
Sul, 600. 
A duração da prova é de 
quatro horas.
São 80 vagas para o cur-

Uma das palestras mais 
esperadas dentro do Em-
preenda Caraguatatuba 
2019 foi a de Luiz Otávio 
Cristo Cabral, comandan-
te de Airbus 320, que fa-
lou sobre “Aeroporto de 
Caraguatatuba – Desen-
volvimento Econômico e 
Progresso Social”.
Aos presentes, ele falou 
que é totalmente viável 
a implantação de um ae-
roporto com capacidade 
para receber aviões de 
grande porte com capaci-
dade para até 200 passa-
geiros.
Para o município, o prin-
cipal retorno seria o turís-
tico, com as pessoas che-
gando com mais rapidez 
na região, sem o risco de 
ficarem presas no trânsito.
“Quantos estrangeiros 
vêm para São Paulo e que 
poderiam dar uma estica-
dinha a mais para o litoral 
se tivesse essa facilidade e 
agilidade de locomoção? 
Poderiam até trazer seus 
familiares que ficaram 
aqui enquanto eles tratas-
sem de negócios. Temos 
aqui praias paradisíacas 
que não têm em muitos lu-
gares do mundo!”, frisou.
Ele ainda fez um compara-
tivo com Balneário Cam-
boriú (SC) que tem quase 
que a mesma população 
de Caraguatatuba e é ex-
tremamente desenvolvida 
por conta do Aeroporto de 
Navegantes que facilita o 

educadores ambientais 
Anderson Raniére; Lilith 
Procópio Pereira e Pâme-
la Rafaela. O responsável 
pelo programa foi Ricardo 
Ferreira Sant’Ana, enge-
nheiro agrônomo da Se-
cretaria de Indústria, Co-
mércio e Agricultura.
A visita aconteceu em dois 
períodos: de manhã, com a 
turma do infantil, e à tar-

so de Ensino Médio Inte-
grado de Técnico em Ad-
ministração (noturno); 40 
vagas para o curso de En-
sino Médio Integrado de 
Técnico em Contabilidade 
(noturno) – ambos com 
eixo tecnológico na área 
de Gestão e Negócios; e 
40 vagas para o curso de 
Ensino Médio Integrado 
de Técnico em Informá-
tica (integral) – com eixo 
tecnológico na área de In-
formação e Comunicação.
As inscrições podem ser 

acesso. “A cidade recebe 
em torno de 4 milhões de 
turistas por ano enquanto 
um pouco mais de 4,3 mi-
lhões é dividido entre as 
quatro cidades do Litoral 
Norte – Caraguá, São Se-
bastião Ilhabela e Ubatu-
ba”.
Cabral lembrou que esse 
movimento se traduz em 
geração de renda, empre-
go, desenvolvimento, o 
que uma cidade precisa 
para crescer.
Local para o aeroporto tem 
definido no Plano Diretor 
da cidade, nas proximida-
des da Fazenda Serramar. 
Ser concorrente com Uba-
tuba, que possui o aero-
porto Gastão Madeira, ele 
descarta uma vez que essa 
unidade receberia aerona-
ves de pequeno porte e pri-
vadas, assim com Paraty e 
Angra dos Reis. “Falamos 
aqui de aviões comerciais, 
executivos que trarão tu-
ristas para a região”.
Outro ponto abordado por 
ele é em relação à região 
montanhosa. De acordo 
com o comandante, “exis-
tem procedimentos de 
aproximação por GPS e 
investimento em infraes-
trutura que mesmo dentro 
de áreas de montanhas é 
alocar um aeroporto para 
atender a necessidade da 
cidade”. Mestrando em 
Safety e Aeronavegabili-
dade continuada pelo ITA 
(Instituto Tecnológico de 

de, com a turma de jovens 
e adultos. As atividades 
visavam proporcionar aos 
alunos a percepção das 
plantas, por meio do estí-
mulo aos sentidos, valori-
zando aromas e texturas e 
instigando o interesse pelo 
meio ambiente, ressaltan-
do a necessidade de pre-
servação. Foram 28 alu-
nos a participar das aulas.

feitas somente via inter-
net, pelo site: http://esco-
latancredoubatuba.com.
br. Para os cursos técnicos 
em Meio Ambiente e Guia 
de Turismo (duas turmas) 
não será necessário inscre-
ver-se neste processo. 
O ingresso das tur-
mas para 2020 será fei-
to através de análise de 
histórico escolar, com 
exigência mínima do                                                          
Ensino Médio concluído, 
diretamente na secretaria 
da escola.

Aeronáutica), formado 
em Aviation Science pela 
North Shore Community 
College (Massachussets, 
EUA) e Transporte Aé-
reo pela Universidade de 
Guarulhos (UNG), Luiz 
Cabral atua como instrutor 
de voo e de disciplinas li-
gadas a treinamento de pi-
lotos e é diretor da Charlie 
0, empresa de consultoria 
em treinamentos aeronáu-
ticos.
Por conta disso, ele con-
tou que tem estudado mais 
ainda sobre essa possibili-
dade de Caraguatatuba ter 
seu aeroporto.
A proposta é referendada 
pelo prefeito de Caragua-
tatuba, Aguilar Junior, 
que confirma que desde o 
início do ano Cabral de-
monstrou a vontade de im-
plantar o projeto. “É mais 
um modal para se chegar 
a Caraguatatuba, que ain-
da pode crescer mais e ga-
nhar o mundo”.
Presente à palestra, o cor-
retor de imóveis Celso 
Esteves contou que viveu 
em Balneário Camboriú 
por oito anos e vivenciou 
todo o desenvolvimento 
da cidade. Desde 2010 ele 
se mudou para Caraguata-
tuba ao perceber que essa 
também é uma possibili-
dade de crescimento ad-
vinda com a duplicação 
da Rodovia dos Tamoios 
e seus Contornos, porto e 
agora aeroporto.


