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Canguru não para de
abraçar os voluntários que 

o salvaram na Austrália

Prefeitura de Taubaté
realiza chamamento público 

para o Carnaval 2020

Prefeitura de Taubaté altera 
data para lançamento de vigas 
do viaduto da Independência

As vezes passamos a vida 
pensando no que precisa-
mos, em nossas metas e 
objetivos, mas raramente 
paramos para fazer algo 
tão simples quanto agra-
decer. Parece um gesto 
sem importância, mas não 
há nada mais reconfortan-
te do que fazer um favor 
a alguém e sentir que essa 
pessoa é grata a nós, isso 
apenas nos preenche. E 
o mais interessante é que 
não é algo que apenas os 
seres humanos são capa-
zes de transmitir, existem 
animais que não precisam 
conversar para nos infor-
mar tudo o que sentem . 
Há quem critique a pro-
ximidade que se pode ter 
com eles, mas, como diz 
a famosa frase: “quanto 
mais conheço as pessoas, 
mais amo os animais”. São 
seres muito mais sinceros 
do que estamos acostuma-
dos, como essa canguru de 
treze anos de idade, que 
não para de abraçar seus 
socorristas. O animal foi 

A Prefeitura de Taubaté 
publicou o edital de cha-
mamento para que as Or-
ganizações da Sociedade 
Civil (OSC’s) celebrem 
um “termo de colabora-
ção” para a realização do 
Carnaval 2020.
O termo tem como objeto 
a concessão de apoio fi-
nanceiro para a execução 
de desfile das Escolas de 
Samba do Grupo Especial, 
de Acesso e dos Blocos 
Carnavalescos no Carna-

A Prefeitura de Taubaté 
alterou para o dia 13 de 
janeiro o início da ope-
ração de lançamento das 
vigas do novo viaduto da 
Independência.  A nova 
data foi ajustada com a 
concessionária NovaDu-
tra e a Polícia Rodoviária 

encontrado há dois meses 
e responde ao nome de 
Abigail, mas é mais conhe-
cido como ‘Rainha Abi’. 
Este belo ser vivo passa o 
dia abraçando as pessoas 
que cuidam dela no Santu-
ário Canguru , localizado 
em Alice Springs (Austrá-
lia). Abigail perdeu a mãe 
quando ela tinha apenas 
alguns meses e os volun-
tários decidiram cuidar da 
pequena Abi. Na Austrália, 
acredita-se ter uma super 
povoação de cangurus. É 
por isso que a venda de 
carne desse animal é ad-
mitida e a exportação de 
produtos relacionados à 
espécie representa US $ 29 
milhões por ano e cerca 
de 4.000 empregos no país 
da Oceania. No entanto, 
os recentes incêndios que 
foram desencadeados na 
área e afetam a flora e a 
fauna , certamente reduzi-
rão o número de espécimes 
vivos, portanto será neces-
sário verificar novamente 
a quantidade para evitar a 

val do próximo ano.
O envelope, contendo a 
Proposta de Plano de Tra-
balho e a Declaração, pre-
vistos em edital, devem 
ser entregues às 8h30 do 
dia 15 de janeiro de 2020 
no Departamento de Com-
pras, que fica à praça Félix 
Guisard, 11, 1º andar, no 
centro. O Desfile Oficial 
do Carnaval de Taubaté 
poderá contar com quatro 
agremiações do grupo es-
pecial, duas do grupo de 

Federal a pedido da em-
presa responsável pela 
obra em função de ajustes 
no cronograma de envio 
dos guindastes que serão 
usados na operação. Toda 
a operação está prevista 
para ocorrer entre os dias 
13 e 18 de janeiro. A in-

extinção. Felizmente, tam-
bém há um bom número 
de voluntários preservan-
do a vida dos cangurus e 
todos os tipos de espécies:
Quando eles perdem a 
mãe (porque são mui-
to familiares), a vida dos 
cangurus corre alto risco. 
É por isso que o trabalho 
deste refúgio é ainda mais 
aplaudível, que não ape-
nas fornece a comida e os 
cuidados de que precisam, 
mas também o amor.
O fundador do santuário 
(sem fins lucrativos), Chris 
Brolga, ficou motivado 
a criar o refúgio quando 
soube que o centro de saú-
de mais próximo do deser-
to ficava a 1500 km. Seu 
espaço possui 188 acres 
de terra e oferece passeios 
aos visitantes. Obrigado 
por lhes dar uma segunda 
chance! Texto original-
mente publicado no UP-
SOCL, livremente traduzi-
do e adaptado pela equipe 
da Revista Saber Viver 
Mais

acesso e três blocos carna-
valescos.
Todas as informações es-
tão dispostas no edital de 
chamamento nº14/2019 
disponível no endereço 
eletrônico https://www.
taubate.sp.gov.br/licitaco-
es/chamamento/.
As OSC’s devem estar 
qualificadas em confor-
midade com o disposto na 
Lei Federal nº 13.019 de 
31 de julho de 2014 e alte-
rações posteriores.

terdição total da Via Dutra 
e do viaduto deve acon-
tecer no período da noite 
dos dias 13 e 14 de janei-
ro (das 23h às 5h). Entre 
os dias 15 e 18 de janeiro 
devem ocorrer interdições 
no viaduto sem afetar o 
tráfego da rodovia federal.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando 
têm que permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões 
e túneis, mesmo por pouco tempo e que não tenha ameaças de perigo. A 
mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade 
incontrolável, provocando diversas reações na parte física, como aumen-
to dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bastante 
comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inú-
meras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe 
um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustro-
fobia devem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses 
distúrbios.  

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O homem que teme sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

Extrato da Lei nº 1.137 – de 06 de janeiro de 2020.

 “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Redenção da Serra para o 
Exercício de 2020”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção 
da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
aprovou , sancionou e promulgou a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se dis-
ponível no site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV 
de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 1600. 
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Começam as inscrições para 
bolsas de estudo do Simube

Janeiro Roxo lança alerta 
para a hanseníase

Taubaté inicia ADL de verão

Começaram ontem, dia 7 
de janeiro, as inscrições 
para seleção de candida-
tos a serem contemplados 
com bolsas de estudo para 
cursos do ensino médio, 
técnico profissionalizan-
te e superior por meio 
do Sistema Municipal de 
Bolsas de Estudo (Simu-
be) de Taubaté.
Para garantir a participa-
ção no processo, o candi-
dato deve estar matricula-
do em cursos oferecidos 
pelas instituições de en-
sino cadastradas junto ao 
Conselho de Administra-
ção do Fundo Municipal 
de Bolsas de Estudo, deve 
residir em Taubaté nos úl-
timos cinco anos, ter ren-
da familiar inferior a oito 
salários mínimos vigen-
tes, que tenha sido benefi-
ciado na modalidade bolsa 
de estudo para médio/téc-
nico profissionalizante e 
que tenha intenção de ser 
beneficiado na modalida-
de graduação. Além disso, 
o candidato não pode ter 
nenhum outro benefício 
semelhante, como outras 
bolsas .
A ficha de inscrição es-
tará disponível das 8h do 
dia 7 de janeiro às 17h 
do dia 31 de janeiro no 
site da prefeitura www.

Taubaté inicia 2020 com 
a campanha Janeiro Roxo 
com o objetivo de estimu-
lar a conscientização da 
população quanto a casos 
de hanseníase.
Esta doença tem cura, 
mas se não for diagnosti-
cada e tratada em tempo, 
pode provocar sequelas 
irreversíveis. O Brasil é 
o segundo país com mais 
casos de hanseníase, atrás 
apenas da Índia. Por ano, 
são registrados perto de 30 
mil casos da doença, nos 
vários estados brasileiros 
e dentre as várias classes 
sociais, incluindo adultos 
e crianças.
Em Taubaté, balanço da 
Vigilância Epidemioló-
gica indica que foram re-
gistrados desde 2017 um 
total de 56 casos da doen-

Agentes do Controle de 
Animais Sinantrópicos 
(CAS) de Taubaté inicia-
ram nesta segunda-feira, 
dia 6 de janeiro, a Análi-
se de Densidade Larvária 
(ADL) de verão para veri-
ficar os índices de infesta-
ção de larvas do mosquito 
Aedes aegypti.
Durante a ADL são cole-
tadas amostras em 6.000 
imóveis escolhidos alea-
toriamente nas 10 regiões 
da cidade (600 imóveis 
por região). Os resultados 
obtidos geram o IB (Índi-
ce Breteau), um valor nu-
mérico que define a quan-
tidade de insetos em fase 
de desenvolvimento en-
contrados nos locais visto-
riados e permite saber em 
quais regiões da cidade há 
maior risco de transmis-
são da dengue, além da 
zika, chikungunya e febre 
amarela. 
Também são verificados 
os tipos de recipientes em 
que as larvas foram en-
contradas.
A ADL de primavera atin-
giu 1,1 ponto no IB. De 
acordo com o Ministério 
da Saúde, o índice de tran-
quilidade é 1,0 ou menos. 
Acima do nível de 1,5 há 
risco de epidemia.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté informa que o 
apoio e conscientização 
da população são essen-
ciais neste momento, já 
que cabe às famílias o 
combate aos criadouros 
do mosquito.
Entre janeiro e 22 de de-
zembro do ano passado, 
Taubaté chegou a 232 ca-
sos positivos de dengue, 
dos quais 196 autóctones e 
36 importados. No mesmo 
período de 2018 foram 57 

taubate.sp.gov.br. O can-
didato deverá preencher 
a ficha, imprimir e juntar 
toda documentação exi-
gida no edital, como có-
pia do comprovante de 
matrícula; cópia do RG, 
CPF, carteira de trabalho 
e comprovante de rendi-
mentos do candidato e 
dos membros do grupo 
familiar; comprovante de 
residência; dentre outros. 
A documentação deve ser 
entregue na instituição de 
ensino no mesmo prazo 
mencionado para inscri-
ção.
Após o término do período 
de inscrições, a instituição 
de ensino e o Conselho de 
Administração do Fundo 
Municipal de Bolsas de 
Estudo vão conferir a do-
cumentação e classificar 
os candidatos inscritos de 
acordo com o índice de ca-
rência.
MODALIDADES DE 
BOLSAS
A bolsa custeio é destina-
da aos alunos classificados 
entre os maiores índices 
de carência, recebendo 
uma bolsa de estudos nos 
valores entre 25% a 100% 
da mensalidade, não sen-
do obrigatória a restitui-
ção ao fundo. Apenas 20% 
do montante destinado ao 

ça. De janeiro a 12 de de-
zembro de 2019 foram 19 
registros.
Os casos suspeitos são en-
caminhados pelo médico 
das unidades básicas de 
saúde ou por especialis-
tas para avaliação derma-
tológica no Ambulatório 
Municipal de Infectologia 
(AMI).
Durante o Janeiro Roxo 
estão previstas a realiza-
ção de exames, ações de 
conscientização nas uni-
dades de saúde e divul-
gação do tema nas redes 
sociais.
Hanseníase – Os princi-
pais sinais da doença são 
manchas esbranquiçadas 
ou avermelhadas na pele, 
alteração ou perda da sen-
sibilidade ao calor, frio, 
dor e ao toque. O doente 

casos (47 autóctones e 10 
importados). O município 
mantém o registro de um 
caso autóctone de chikun-
gunya contra nove casos 
em 2018. Não há registro 
de casos de zika e febre 
amarela.
Áreas a serem monitora-
das pela ADL
Área 1
Bairros: Água Quente, 
Jardim Jaraguá, Jardim 
Califórnia, Jardim dos Es-
tados, Vila São Geraldo, 
Parque Santo Antônio, 
Jardim Mourisco, Vila 
Nossa Senhora das Gra-
ças, Vila IAPI, Jardim da 
Luz e Granja Daniel
Área 2
Bairros: Parque São Luiz, 
Areão, Parque Sabará, Jar-
dim Garcez, Comerciários 
II, Esplanada Santa Te-
rezinha, Esplanada Santa 
Helena, Conj. Hab. Mil-
ton de Alvarenga Peixoto, 
Parque Planalto, Parque 
Ipanema, Canuto Borges, 
Jardim das Hortênsias, 
Recanto dos Coqueirais, 
Jardim Rezende, Vila Al-
bina e Jardim Santa Cata-
rina
Área 3
Bairros: Comerciários I, 
Vila Prosperidade, Vila 
Bela, Jardim Mesquita, 
Parque Aeroporto, Jardim 
das Bandeiras, Parque dos 
Bandeirantes, Vila Costa, 
Santa fé, Vila Odete, Chá-
cara do Visconde, Taubaté 
Village, Vila Edmundo, 
Bosque Flamboyant, Bar-
ranco, Portal da Manti-
queira e Esplanada Inde-
pendência
Área 4
Bairros: Quiririm, CE-
CAP, Dom Bosco, Bon-
fim, Novo Horizonte, 
Chácara Flórida, Jardim 

fundo será para essa mo-
dalidade.
Na modalidade financia-
mento, o bolsista firmará 
contrato afirmando o com-
promisso de restituição ao 
Fundo Municipal de Bol-
sas de Estudo dos valores 
após o término do curso, 
podendo chegar a 100% 
de financiamento.
A bolsa estágio permite 
que o aluno realize estágio 
não remunerado nas secre-
tarias municipais, tendo 
como contrapartida a bol-
sa integral.
Os funcionários munici-
pais também podem ser 
beneficiados, através da 
bolsa servidor, desde que 
tenham passado pelo es-
tágio probatório, garantin-
do 50% de benefício, sem 
ressarcimento no futuro.
E ainda há a bolsa para 
pessoa com deficiência, 
que poderá participar des-
de que comprove sua de-
ficiência através de laudo 
atualizado emitido por 
profissional habilitado, fi-
cando o bolsista dispensa-
do do ressarcimento.
Para mais informações, 
edital e ficha de inscrição, 
os interessados devem 
acessar o site: http://www.
taubate.sp.gov.br/simube-
taubate/.

de hanseníase também 
pode ter áreas de dormên-
cia e sensação de formiga-
mento e fisgadas no corpo, 
além de diminuição da 
força muscular, poden-
do apresentar dificuldade 
para segurar objetos.
A doença pode provocar 
o surgimento de caroços e 
placas em qualquer local 
do corpo e diminuição da 
força muscular. A hanse-
níase é a doença infeccio-
sa que mais cega. Se for 
diagnosticada a tempo, as 
sequelas podem ser con-
troladas e o paciente terá 
uma vida normal.
Os exames de laborató-
rio conseguem identificar 
menos de 50% dos casos, 
mas a SBH alerta que o 
exame clínico é suficiente 
para o diagnóstico.

dos Pássaros, Jardim Oa-
sis, Piracangaguá e Jardim 
Santa Tereza.
Área 5
Bairros: Distrito Una, 
Residencial San Marino, 
Gurilândia, Vila Olímpia, 
Parque Urupês, Parque 
Taubateguassu, Lotea-
mento Bardan, Residen-
cial Shalon, Jardim Ana 
Rosa, Vila São José, Resi-
dencial Sítio Santo Antô-
nio, Jardim do Sol e Par-
que Paduan
Área 6
Bairros: Jardim Ana Emí-
lia, Vila São Carlos, Jar-
dim Maria Augusta, Jar-
dim Santa Clara, Centro e 
Chácara Pastoreli
Área 7
Bairros: Alto São João, 
Santa Luzia, Independên-
cia, Jaboticabeiras, Jardim 
das Nações, Jardim de 
Alah, Vale dos Príncipes, 
Humaitá, Chácara Hipóli-
to e Jardim Eulália.
Área 8
Bairros: Itaim, Chácara 
Silvestre, Parque Três Ma-
rias, Alto São Pedro, Fonte 
Imaculada, Jardim Améri-
ca, Terra Nova, Bosque da 
Saúde e Granjas Reunidas 
São Judas Tadeu
Área 9
Bairros: Campos Elíseos, 
Granjas Panorama, Belém, 
Jardim Baroneza, Jardim 
Julieta, Jardim Eliete, Jar-
dim Eulália, Granja Santa 
Terezinha, Caixa D’água, 
Hípica Pinheiro, Cidade 
Jardim, Cidade de Deus, 
Jardim Paulista e Cataguá 
Way
Área 10
Bairros: Barreiro, São 
Gonçalo, Quinta das Fru-
tas, Quinta dos Eucaliptos, 
Sítio Tangará, Sítio Belo 
Horizonte



página 4 A GAzetA dos Municípios 08 de janeiro de 2020

Prefeitura de Caraguatatuba prorroga 
inscrições do concurso para criação da 

Marca do Turismo de Caraguatatuba

Mais 160 munícipes são
contratados no fim de 2019,

via PAT, para trabalhar na temporada

Procon realiza mais de 9 mil 
atendimentos em 2019 e

telefonia lidera reclamações

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Turismo, prorro-
gou até às 18h do dia 20 
de janeiro as inscrições 
para o concurso que vai 
escolher a marca turística 
da cidade.
O edital completo pode 
ser conferido no site 
http://www.caraguatatu-
ba.sp.gov.br/pmc/wp-con-
tent/uploads/2020/01/Edi-
tal_196.pdf. 
O vencedor vai ganhar um 
notebook.
O objetivo da ampliação 
do prazo, de acordo com o 
secretário de Turismo, Ro-
drigo Tavano, é ter mais 
tempo útil para que as 
pessoas possam participar. 
“Tivemos praticamente 
duas semanas que foram 
paralisadas em função das 
festas de Natal e Final de 
Ano, por isso a ideia de 
estender esse prazo”.
O objetivo do concurso 
é escolher o símbolo da 
promoção da atividade tu-
rística do município, ele-
gendo a melhor proposta 
para promover a cidade. 
Importante destacar que a 
marca deve conter nome 
de Caraguatatuba ou Ca-
raguá em símbolo/ícone 
exclusivo, a tipologia e o 
slogan.
Para cumprir o disposto 
pedido, o candidato pode-
rá acessar o Plano Diretor 
de Turismo de Caraguata-
tuba, no link: https://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/servicos/servicos-a-
-empresa/plano-diretor-
-de-turismo/. Lembrando 
que a marca deverá ser 
inédita, original e criada 
individualmente.
As inscrições, já com a 
marca pronta, devem ser 
feitas pessoalmente na 

Entre os meses de novem-
bro e dezembro o Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) de Caraguatatu-
ba encaminhou centenas 
de pessoas para empresas 
com vagas de emprego na 
cidade. Ao todo, mais 160 
munícipes conseguiram 
terminar o ano emprega-
dos. 
A maioria das vagas, se-
gundo o balanço do PAT, 
foi para hotéis e pousadas 
da cidade. Neste começo 
de ano entraram nove va-
gas com foco na tempora-
da, entre elas, auxiliar de 
cozinha, auxiliar de lim-
peza, garçom, promotor 
de vendas, recepcionista e 
atendente de loja.

O Procon de Caraguatatu-
ba finalizou o ano de 2019 
com 9.341 atendimentos. 
Somente em dezembro 
foram 808 procedimentos 
formalizados, maior que o 
registrado em 2018 quan-
do foram registrados 610 
atendimentos.
Na liderança de dezembro 
no ranking de reclamações 
junto ao órgão de Proteção 
e Defesa do Consumidor, 
ficaram as conexões de 
internet com má qualida-
de, seguidas de cobran-
ças indevidas referentes a 

Secretaria de Turismo à 
Avenida Dr. Arthur Costa 
Filho (Avenida da Praia), 
25, Centro, ou pelo email: 
inscricao.eventos@cara-
guatatuba.sp.gov.br. Nas 
datas comemorativas (fe-
riados) as inscrições so-
mente poderão ser realiza-
das via email.
É preciso cumprir rigoro-
samente o que está des-
crito no documento, en-
viando ficha de inscrição, 
cessão de direitos autorais, 
entre outros.
Será aceita apenas uma 
inscrição por candidato 
que pode ser pessoa física 
ou jurídica. A Comissão 
Organizadora do Concur-
so fará a análise dos docu-
mentos no período de 21 a 
24 de janeiro e a lista dos 
participantes aptos a con-
correr será publicada no 
dia 27 de janeiro.
A avaliação das propostas 
será feita em duas etapas, 
sendo na primeira por uma 
Comissão Técnica Jul-
gadora composta por um 
profissional de Design, 
dois membros do Conse-
lho Municipal de Turismo 
(Comtur), um profissional 
de Marketing, um mem-
bro da Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Caraguatatuba (ACEC), 
um profissional de Turis-
mo, um membro da Asso-
ciação Hotéis e Pousadas 
(AHP), um profissional de 
Jornalismo e um membro 
da Associação dos Quios-
ques.
As três propostas mais 
pontuadas pela Comissão 
Técnica serão encaminha-
das para a votação popu-
lar, sendo o participante 
terá direito a um só voto. 
Nessa segunda etapa, a 
votação será de 5 a 21 de 

Os interessados devem 
procurar o PAT à Rua 
Taubaté, 520, no Sumaré. 
Devem levar RG, CPF, 
CTPS e PIS.
Antecipado
Vale lembrar que em ou-
tubro a Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio 
da Secretaria de Desen-
volvimento Social e Ci-
dadania, realizou o II 
Mutirão do Emprego de                                   
Caraguatatuba, no qual 
mais de 500 pessoas con-
seguiram vagas para tra-
balhar durante a alta tem-
porada. 
As principais contratações 
foram feitas por quiosques 
e supermercados.
Com isso, o município se 

cartões de crédito e, por 
fim, o envio de produtos 
e serviços por financeiras 
e associações sem prévia 
autorização.
O maior número de pro-
tocolos abertos durante o 
ano de 2019 foi relaciona-
do às reclamações de tele-
fonia celular. 
Em cinco dos 12 meses 
do ano, a categoria foi 
a            que mais recebeu 
reclamações.
Para o registro da recla-
mação, o consumidor 
deve comparecer ao ór-

fevereiro de 2020. O resul-
tado da escolha da Marca 
do Turismo de Caraguata-
tuba será divulgado no dia 
2 de março de 2020 pelo 
site www.caraguatatuba.
sp.gov.br
Conforme o secretário 
Tavano, a participação 
nesse concurso não ense-
ja nenhuma remuneração 
financeira ou qualquer 
modalidade de sorte às 
pessoas participantes e 
não vincula a compra ou 
aquisição de quaisquer 
produtos ou serviços das 
pessoas envolvidas.
Segundo ele, “essa é mais 
uma ação do governo 
Aguilar Junior que, inclu-
sive, está no Plano Diretor 
de Turismo e é uma rei-
vindicação antiga de todo 
o Trade Turístico de nossa 
cidade para que tivésse-
mos uma ‘Marca’ e a ma-
neira mais democrática foi 
a criação do concurso”.
O prefeito de Caraguatatu-
ba, Aguilar Junior, destaca 
que a proposta do con-
curso Marca do Turismo 
de Caraguatatuba é a de 
pensar a identidade multi-
cultural da cidade criando 
uma marca que seja a sua 
cara.
“Procuramos uma ideia 
que seja capaz de continu-
ar inspirando quem vive 
em Caraguatatuba e, tam-
bém, quem vem nos visi-
tar. Esperamos eleger uma 
marca que comunique ao 
mundo as singularidades 
da vida, costumes, cultura, 
belezas naturais e históri-
cas desta rica cidade. Que 
este cenário incrível seja 
a sua inspiração para esse 
projeto tão importante, 
que será responsável por 
traduzir e fazer parte da 
nossa história”, destaca.

destacou no período como 
o que mais contratou em 
outubro, conforme dados 
do Cadastro Geral de Em-
pregos e Desempregados 
(Caged).
O coordenador do PAT, 
Allan Mattos, comentou a 
importância do candidato 
estar atento ao processo 
das vagas que são capta-
das pelo órgão.
“Muitas pessoas que vêm 
até o PAT à procura de em-
prego não ficam atentas 
quando são chamadas para 
a entrevista e isto acaba 
prejudicando não apenas 
ela, mas também outro 
candidato que precisa de 
uma vaga de trabalho”, 
explicou o coordenador.

gão 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.
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/


