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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 001/19 

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com o Radialista Senhor Carlos Augusto Batista Pinheiro, conhecido em 

toda região, como "Carlinhos Caju". 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O Senhor Carlos Augusto Batista Pinheiro, nasceu em 17/01/1972, na cidade de Votorantim, 

é casado com a Senhora Valdirene Nunes Ferreira.  

 

Formado Radialista, no SENAC da cidade de Sorocaba, iniciou sua brilhante carreira de 

radialista em 1989, na extinta Rádio Meridional FM 88,3 de Votorantim. 

 

É um dos comunicadores mais respeitados na região de Sorocaba, consegue trilhar por vários 

segmentos da comunicação radiofônica; pelo humorismo e pelo jornalismo. Essa capacidade de se 

reinventar tem dado ao “Carlinhos Caju” o brilhantismo e o reconhecimento do público e da mídia 

regional. 

 

Há 10 anos é Diretor Artístico da Band FM-Sorocaba 102,7, convidado por seu dinamismo e 

qualidade, com a perspicácia na integração artista/divulgação/público, tudo de modo diferenciado, e, 

há 3 anos, assumiu também a Direção Artística da Rádio Cidade FM 104,7 de Itu/SP. 

 

É o apresentador do Programa Casa do Caju. 

 

O Programa Casa do Caju surgiu na Band FM em 2009, vindo da Rádio Cruzeiro FM. No 

começo, foi apresentado pelo nosso homenageado “Carlinhos Caju” e pelo personagem Vô (falecido 

em fevereiro de 2005).  Muitos profissionais passaram pelo Programa, sendo unânime entre eles, o 

aprendizado e a experiência adquirida por trabalhar com “Carlinhos Caju”. 

 

As radialistas Cíntia Xavier e Amanda Bello fizeram parte do staff do Programa Casa do 

Caju. 

Atualmente, ele tem a companhia da radialista Laís Bianchini, excelente comunicadora.  

 

 Dentro dos quadros do Programa, relembramos o “Pergunte ao Vô”, no qual o ouvinte 

perguntava sobre a história e coisas das cidades da região com foco em Sorocaba e Votorantim e o 

“Vô” respondia prontamente, pelo domínio do assunto. Também o “Plantão Policial”, é um quadro 

que conta as notícias da polícia, mas de uma forma mais irreverente, sem excluir a seriedade das 

matérias.  O quadro “Bate Bola” traz as notícias atualizadas do mundo do Futebol, com Lucas 

Pedrozo.  

 

O Programa Casa do Caju foi o primeiro a ser transmitido com imagens pela internet em 

2010, através do site da Band FM Sorocaba. Foi o primeiro a dar prêmios em dinheiro na Caixa 

Premiada, entre outras inovações no Rádio. Desde 2014, o Programa Casa do Caju é a maior 
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audiência do Rádio Regional segundo pesquisa Ibope com picos de 37.689 ouvintes por minuto 

(última pesquisa). 

 

Diante do acima exposto e o destaque deste cidadão votorantinense envolvido com as coisas 

da cidade e sua história, a Câmara Municipal de Votorantim presta esta justa homenagem ao Sr. 

Carlos Augusto Batista Pinheiro, nosso "Carlinhos Caju", pelos relevantes serviços prestados à 

comunidade, enchendo de orgulho o povo de Votorantim. 

 

"Dentre todas as dívidas, a mais sagrada é a do reconhecimento" - Benjamin Franklin. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, bem como: 

 

 À Rádio Band FM; 

 À TV Votorantim; 

 Aos Jornais Gazeta de Votorantim e Folha de Votorantim. 

 

 

 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 26 de fevereiro de 2019.  

 

 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador 


